PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2018 m. ...................
d.
sprendimu Nr. T-

BĮ Kauno šokio teatro „Aura“
_______________________________________________
2017 METŲ ĮSTAIGOS VADOVO ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas

M. Daukšos g. 30A, LT-44282 Kaunas

1.2. Telefono Nr. +370 202062, mob. +370 61424300, +370 68799161
1.3. El. pašto adresas info@aura.lt
1.4. Interneto svetainė www.aura.lt , www.dancefestival.lt
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose
https://www.facebook.com/aura.lt/?fref=ts – Kauno šokio teatras „Aura“;
https://www.facebook.com/dancefestival.lt/?fref=ts – Tarptautinio šokio festivalio AURA
1.6. Įstaigos įsteigimo metai 1995 m., teatras įsteigtas Kauno miesto tarybos 1995 m. kovo
16 d. sprendimu Nr. 36 „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ įsteigimo“
1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė
1.8. Įstaigos dalininkai –
1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje –
1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje –
.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai):
2.1.1. saugoti, kurti ir plėtoti šiuolaikinio šokio žanro tradicijas, pristatyti visuomenei
naujausias šokio tendencijas ir kryptis, kūrybiškai ieškoti naujų judesio meno plėtros skatinimo
formų ir perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;
2.1.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno
kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
ugdyti Teatre jaunąją šokėjų kartą;
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2.1.3. dalyvauti kuriant ir populiarinant šalies scenos meno įvaizdį, pristatant Lietuvos
modernaus šokio meną Lietuvoje bei užsienyje;
2.1.4. ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam šiuolaikinio šokio menui.
2.2 Įstaigos veiklos pobūdis:
teatras yra biudžetinė kultūros įstaiga,

organizuojanti profesionalaus scenos meno (šokio

spektaklių ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą.
2.3 Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us):
2.3.1. kuria ir viešai rodo spektaklius ir koncertus, atlieka kitas meno programas, rengia
susitikimus su choreografais bei šokėjais;
2.3.2. organizuoja užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, įvairius meno ir kultūros
renginius (tarptautinį šokio festivalį „Aura“, seminarus, svečių koncertus, kitus nacionalinius ir
tarptautinius projektus);
2.3.3. rengia ir vykdo edukacines programas;
2.3.4. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose ir programose, pristatydamas šiuolaikinį
Lietuvos šokio meną;
2.3.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA

3.
4.
5.

Kultūros ir meno
darbuotojams
priskiriami

9

10

13

0

6

20

18

0

20

19

13

0

6

Laisvi
etatai
Darbuotojai, kėlę
kvalifikaciją
Vidutinis darbo
užmokestis

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0

0

16

11

0

5

709,66

753,5

x

x

x

740,22

x

819,02

išsilavinimą

8

x

Įgiję aukštąjį

7

x

išsilavinimą
6

x

Įgiję vidurinį

5

19

išsilavinimą

Administracija

2.

Įgiję spec. vidurinį

4

20

2

(iš viso)

Techniniai

1

(iš viso)
3

Pareigybių
skaičius
Darbuotojų skaičius

Duomenų srities
pavadinimas

1.

Metų pabaigoje

Eil.
Nr.

Metų pradžioje

3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose, išskyrus pažymėtus x)
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3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema
(galima pridėti atskirą lapą)

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje
(kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data)

1. Direktorė 2017 m. gruodžio 2-12 d. dalyvavo tarptautiniame choreografijos konkurse,
organizuojamame Machel Shalem šokio namų Jeruzalėje ir šokio mugėje „International
Exposure“

Suzanne Dellal Centre, Tel Avive, Izraelio Respublikoje. Kauno šokio

teatras „Aura“ glaudžiai bendradarbiauja su Izraelio amabasada Lietuvai, Lietuvos
kultūros institutu, taip pat su Izraelio užsienio reikalų ministerija. Nuo 2005 metų,
Kauno šokio teatro „Aura“ organizuojamuose tarptautinio šokio festivaliuose
pristatomos geriausios ir įdomiausios Izraelio šokio trupės.
2.

Direktorės ir teatro trupės (artistai-šokėjai) kvalifikacijos kėlimas – 8 šiuolaikinio šokio
seminarai tarptautinio šokio festivalio AURA 27 metu, 2017 spalio 5-8 d., kuriuos vedė:
choreografas Mariko Kakizaki (Japonija); šokio trupės Lev (Izraelis) seminaras; Elena
Rolla / „Egribiancodanza“ šokio trupė (Italija); „Tchekpo“ šokio trupė (Vokietija);
choreografas Ryu Suzuki (Japonija); choreografė Sakurako / Okarukas (Lietuva);
choreografė Yoshiko Waki / Bodytalk (Vokietija); choreografas Mitsutake Kasai
(Japonija) trukmė 4 d., viso 8 šokio meistriškumo seminarai.

3. Vyr. buhalterė 2017-01-24 dalyvavo UAB „Factus Sum“ organizuojamuose mokymuose
„Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali
informacija“ 8 akad. val., pažymėjimo Nr. 8854.
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4. Vadybininkė

kultūros

-

projektų

vadovė 2017-01-28–29 d. dalyvavo

Kaune kultūros vadybininkų ir vadovų mokymuose: „Paraiškos ir fondai. Kaip
susidraugauti?“ organizatorė Dileta Nenėnė (Profesionali kultūros vadybininkė).
5. Vadybininkė - kultūros projektų vadovė ir administratorė 2017-02-17 nemokamame
seminare „ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje kultūros ir kūrybinių
organizacijų atstovus kviečia į Kaune vyksiantį nemokamą seminarą „Kaip pritraukti
rėmėjus kultūrai?“. Organizatorius: ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje
(Lietuvos kultūros institutas ir Lietuvos kino centras).
6. Vadybininkė - kultūros projektų vadovė 2017-03-24 nemokamame seminare
„Intelektinės nuosavybės akademija“. Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių
teisių apsaugos programos projektas, programos rėmėjas Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija. Organizatoriai Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija,
Vilniaus dailės akademija ir verslo teisės advokatų kontora “Tark Grunte Sutkiene”.
7. Vyr. buhalterė 2017-03-07
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akad.

val.

seminare

„Biudžetinių

įstaigų

darbo

apmokėjimo reforma“ pažymėjimo Nr. 9210, org. UAB „Factus Sum“.
8. Direktorė 2017-03-16 6 akad. val. seminare "Vadovavimo strategijos – profesionalus
vadovas” org. UAB „Judruma", sertifikatas Nr. 01314.
9. Vadybininkė - kultūros projektų vadovė 2017-04-05 nemokamuose mokymuose
„Kūrybinė projektų rašymo laboratorija su K. Saboliumi ir T. Ramanausku Kaune“
Lietuvos kultūros institutas, koordinuojantis ES programą „Kūrybiška Europa/Kultūra“
org. Kristupas Sabolius ir Tomas Ramanauskas.
10. Direktorės pav. kultūrai 2017-08-01 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Darbo santykių
pokyčiai viešajame sektoriuje po

2017 m. liepos 1d.“ org. UAB "Factus Sum“,

pažymėjimo Nr. 10160.
11. Direktorės pav. kultūrai 2017-08-22 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Mažos vertės
viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“ org.

VšĮ „Viešųjų pirkimų

agentūra“,Sertifikato Nr. KN15827.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
Eil. Nr.
1

1.
1.1.

1.1.1.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį

2

3

4

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos):
01.02.01.003.

296500

296500

296500

296500

273500

273500

5
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

6.

01.02.02.024

23000

23000

96310
3100

96310
3100

3100

3100

245

245

245

245

2000

2000

(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)

Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal
kokias programas skiriamos):
01.02.01.003
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)

Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus)
lėšos
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)

Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio
pavadinimą)
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2
proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai
paramos gavėjo statusą
Parama
Izraelio parama
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)
IŠ VISO:

301845

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas
įstaigos uždirbtos lėšos

301845
55848,50 55848,50

V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

2.
2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

IŠLAIDOS (2.1+2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2.

Prekės ir paslaugos

2.2.1.1.1.1.

Mitybos išlaidos
Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo
išlaidos (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuomos išlaidos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma

2.2.1.1.1.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.12.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.14.

Suma, Eur
3

297600
221910
16750
54410
75690

2075
1130
903
3679
5072
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2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17
2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.21.
2.2.1.1.1.2.2.
2.2.1.1.1.2.3.
2.2.1.1.1.30.
2.7.3.1.1.1.

3.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.1.5.1.1.
3.1.2.1.1.5.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:
šildymas
elektros energija
vandentiekis ir kanalizacija
šiukšlių išvežimas
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Reprezentacinės išlaidos
Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų išlaidos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo,
finansinio turto padidėjimo ir finansinių
įsipareigojimų vykdymo išlaidos
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos
Transporto priemonių įsigijimo išlaidos
Kitos mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos
Kitas nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

4500
400
8677
6437
1720
300
220

1000
48254
2000

2000

299600
Iš viso (2+3)

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
Turto pavadinimas ir adresas

Kiekis

Vertė

3
2

4
1465,00

1
1

5430,30
4495,15

2014-12-20 įsigytas
2015-12-17 įsigytas

4.

2
Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude
3440
Automobilis Opel Zafira
Apšvietimo prožektorius ETC
ColorSource CE
Projektorius „BebQMx511“

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas)
5
2015-12-01 įsigytas

1

13,26

5.

Patalpos pastate 1N2p

1

14,98

Sav. nuosavybės teise
priklausančio ilg.
material. turto
perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise,
perdavimo ir
priėmimo aktas 201401-27, Nr. 58-9-6
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
2015-06-30
sprendimas Nr. T-406

Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.

7

6.

Pastatas adresu M. Daukšos g. 30A,
Kaunas

1

2308,10

7.

Pastatas adresu M. Daukšos g. 34,
Kaunas

1

1434,92

8.
9.

Telefonas Apple iPone 6S
Kompiuteris

1
2

713,26
123,45

„Dėl negyvenamųjų
patalpų m. Daukšos g.
34, Kaune, perdavimo
valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis
patikėjimo teise
Kauno šokio teatrui
„Aura
Pastatas priklauso
dviems savininkams:
Kauno miesto
savivaldybei ir M.
Zaborskienei.
Kauno miesto
savivaldybė perdavė
patikėjimo teise
neatlygintinai valdyti,
Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausantį
nekilnojamąjį
turtą 2010 m.
gruodžio 16 d.
Tarybos sprendimu
Nr. T-777 „Dėl
negyvenamųjų patalpų
M.Daukšos g. 30 A,
Kaune, perdavimo
patikėjimo teise
valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis
Kauno šokio teatrui
„Aura“.;
iš M. Zaborskienės
teatras patalpas
nuomoja, pagal
nuomos sutartį iki
2017-09-01.
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
2013-10-24
sprendimas Nr. T-602
„Dėl negyvenamųjų
patalpų m. Daukšos g.
34, Kaune, perdavimo
valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis
patikėjimo teise
Kauno šokio teatrui
„Aura“.
2015-12-15 įsigytas
Sav. nuosavybės teise
priklausančio ilg.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Baldų komplektas
Garso technikos kompl. LD
SYSTEMS
Scenos vertybės
ETC ColorSouce 20 pultas
Lonovo IdealPad Yoga nešioj.
kompiuteris
Patalpos pastate

1
1

1216,45
649,16

material. turto
perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise,
perdavimo ir
priėmimo aktas 201401-27, Nr. 58-9-6
2014-12-17 įsigytas
2013-12-20 įsigytas

2
1
1

463,27
1095,05
883,00

2014-05-31 įsigytas
2016-12-27 įsigytas
2016-10-31 įsigytas

1

8,62

Kauno miesto
savivaldybės tarybos
2016-02-23
sprendimas Nr. T-89
„Dėl nekilnojamojo
turtoM. Daukšos g. 34,
Kaune, perdavimo
valdyti, naudoti ir
disponuoti juo
patikėjimo teise Kauno
šokio teatrui „Aura“

Scenos prožektoriai
ETC ColorSource CE PAR, juodas
Mobilus telefonas, iPone 8 Plius 64
GB Gold su apsauga ekranui
Vaizdo projektorius, EH400+ Optoma

4

3296,04

2017-11-23 įsigytas

1

1009,00

2017-11-24 įsigytas

1

749,00

2017-12-11 įsigytas

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Eil.
Nr.

1

1
2
3

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)
2

Direktorė
Direktorės pavaduotoja kultūrai
Direktorės pavaduotojas ūkiui
IŠ VISO:

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur, už
ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur, už
ataskaitinius metus)

3

15597,39
9951,88
7245,65
32794,92

4

3698,77
1659,42
3192,52
8550,71

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Direktorė Birūta Komskienė, paskyrimo data 1995-03-15 (1995-03-15 Įsak. Nr. 13-K), laimėjus
viešą konkursą, Kauno miesto savivaldybės mero 2016-07-22 potvarkiu Nr. MP-110 „Dėl Birūtos
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Komskienės skyrimo į Kauno šokio teatro „Aura“ direktorės pareigas ir jos darbo sutarties
pakeitimo“ nuo 2016-08-01 sudaryta terminuota darbo sutartis penkeriems metams (iki 2021-0731).
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi informacija
Birūta Komskienė (Birutė Letukaitė) – choreografė, šokio pedagogė; vienintelio Lietuvoje
municipalinio šokio teatro – Kauno šokio teatro „Aura“ – įkūrėja, direktorė ir meno vadovė;
pirmojo Lietuvoje tarptautinio modernaus šokio festivalio organizatorė; aktyvi kultūros ir
visuomenės veikėja
Išsilavinimas: 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.
Karjera:
•1974–1984 m. – Kauno apskrities viešosios bibliotekos Muzikos skyriaus vyr. bibliotekininkė,
bibliografė
•1980–1995 m. – Kauno modernaus šokio studijos „Aura“ meno vadovė
•1984–1988 m. – Kauno vaikų sporto mokyklos choreografė
•1991–2001 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto dėstytoja
•1993–1994 m. – Kauno valstybinio dramos teatro aukštosios teatrinės mokyklos dėstytoja
•nuo 1995 m. – Kauno šokio teatro „Aura“ direktorė, meno vadovė, baletmeisterė.
Įvertinimas :
1996 m. – FORTŪNA (Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus teikiamas prizas) už žanro
puoselėjimą.
2005 m. – Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno
miestui.
2006 m. – Auksinis scenos kryžius už spektaklį „Aseptinė zona, arba lietuviškos sutartinės“.
2006 m. – Kauno dvasios riteris 2006, už nuopelnus kultūros srityje.
2007 m. – Kauno apskrities garbės ženklas už gyvenimo nuopelnus.
2008 m. – Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už 2007 m. kūrybinius pasiekimus Lietuvoje ir
užsienyje.
2008 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.
2012 m. – FORTŪNA (Lietuvos teatrų sąjungos Kauno skyriaus „Fortūnos“ apdovanojimas) už
šokio spektaklio „Medėjos“ choreografiją, choreografė Birutė Letukaitė.
2012 m. – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Kauno
miestui, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas.
2012 m. – Kauno miesto mero prizas Kauno šokio teatro „Aura“ 30 – mečio proga už modernaus
šokio populiarinimą ir Lietuvos vardo garsinimą.
2013 m. – apdovanojimas „Šviesus Kaunas 2012“ visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“.
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2013 m. – Auksinis scenos kryžius choreografei

Birutei Letukaitei už ilgametį kūrybos indėlį į

Lietuvos šiuolaikinio šokio meną.
2013 m. – Kauno m. savivaldybės kultūros ir meno premija skirta choreografei Birutei Letukaitei už
scenos meno puoselėjimą, laimėjimus nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, ilgametę
aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą.
2014 m. – FORTŪNA (Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus teikiamas prizas), Kauno šokio
teatrui „Aura“ už geriausią sezono šokio spektaklį „Padaryk iš manęs jungiklį“ choreografė Birutė
Letukaitė.
2014 m. – Jaunųjų teatro kritikų apdovanojimas Kauno šokio teatrui „Aura“ už metų šokio spektaklį
„Padaryk iš manęs jungiklį“ ir choreografei Birutei Letukaitei – už geriausiai plėtojamą kūrybinę
veiklą.
2015 m. – VI-ajame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Kauno šokio teatras
„Aura“ buvo apdovanotas UŽ MUZIKOS IR PLASTIKOS DERMĘ šokio spektaklyje „Padaryk iš
manęs jungiklį“ (režisierė choreografė Birutė Letukaitė/ Birūta Komskienė).
2016 m. – pagrindinis prizas (3000 eur) UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO SPEKTAKLĮ 32-ojo
Lietuvos profesionaliųjų teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ pagrindinį prizą

laimėjo

Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Godos“ choreografė – Birutė Letukaitė/ Birūta Komskienė
(Lietuva), Anė Ekenes, Pia Holden (Norvegija).
2017 m. – teatras puikiai įvertintas šalies ir užsienio kritikų. Gautas Lietuvos teatro sąjungos Kauno
skyriaus Fotūnos prizas FORTŪNA, Kauno šokio teatro „Aura“ choreografei Birutei Letukaitei/
Birūtai Komskienei už spektaklių „Sekretas“, „Labirintas“, „Godos“ sukūrimą.
2017 m. – Rokiškyje 33-ią kartą organizuotame Lietuvos profesionaliųjų teatrų festivalyje
„Vaidiname žemdirbiams“ teatro spektaklis „Noriu maitinančios dienos iš tavo rankų“ choreografė
Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė; spektaklyje šoka apie 14-18 vaikų iš „Auros“ studijos)
surinko daugiausia festivalio žiūrovų balsų ir pelnė publikos simpatijų prizą.
8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: darbo užmokestis – 15597,39 Eur.
biudžeto lėšomis. Autorinės sutartys 3698,77 viso 19296,16 Eur.

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi)

X SKYRIUS
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS
IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(Pildo tik viešosios įstaigos)

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
(Pildoma, jei buvo atlikta patikrinimų)

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

 Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

(Pažymėti tinkamą)
(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos
vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą
ir kontrolę, įstaigą kuruojantis specialistas)

XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)
1
1.Siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės,
pristatyti aukščiausiojo lygio šokio spektaklius.
Kuriant
šiuolaikinio
šokio
spektaklius
bendradarbiauti su aukščiausio lygio užsienio
choreografais. (Teatro trupės artistai-šokėjai
profesionalai su aukštuoju šiuolaikinio šokio
išsilavinimu Lietuvoje ar užsienyje.)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas
2
1.1. Pristatytos 4 šokio premjeros:
1. Šokio spektaklis su gyva muzika visai
šeimai „Sekretas” (chor. Birutė Letukaitė /
Birūta Komskienė)
2. Šokio spektaklis “Noriu maitinančios
dienos iš tavo rankų” (chor. Birutė Letukaitė /
Birūta Komskienė)
3. Šokio spektaklis „Twister” (chor. Salvo
Lombardo, Lietuva, Italija) Kauno šokio
teatro „Aura” ir Europos šiuolaikinių menu
fondo “Fondazione fabbrica” bendra šokio
koprodukcija
4. Šokio spektaklis „Glück / Laimė
\Cчастье “ (Lietuva, Vokietija) Kauno šokio
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teatro „Aura” ir šokio kompanijos Bodytalk
bendras projektas – koprodukcija
Pristatyti šiuolaikinio šokio performansai
ir šokio kompozicijos teatro pasirodymuose:
1.
Pasirodymas
Kauno
teatralų
apdovanojimo šventėje „Fortūnos’2016“
(chor. Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė)
2. Pasirodymas su gyva muzika Jūratės
Stauskaitės parodos atidaryme (chor. Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
3. Kauno šokio teatro „Aura” pasirodymas
Kėdainių
raj.
savivaldybės
konkurso
„Kultūros vermė“ apdovanojimuose (chor.
Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė)
4. Pasirodymas Ukrainos tema Dovydo
Pancerovo
knygos
„Kiborgų
žemė“
pristatyme (chor. Birutė Letukaitė / Birūta
Komskienė)
5. Šokio vakaras su šokio filmais ir
„Auros” pasirodymas kino teatre Romuva
Tarptautinė šokio dienos proga (chor. Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
6. „Auros“ pasirodymas „Dizaino savaitė
2017“ atidaryme (chor. Birutė Letukaitė/
Birūta Komskienė)
7. Teatro pasirodymas renginyje WIN
DIENA:
#ItsNotAboutSex
(šokėjų
choreografija) Vilnius
8. Teatro pasirodymas su muzikos grupė
Candee Train gyvai (chor. Birutė Letukaitė /
Birūta Komskienė)
9. Teatro pasirodymai Sugiharos savaitėje.
Japonų, žydų ir lietuvių kultūros jungtys
gatvės pasirodyme. (renginio režisierė Birutė
Letukaitė
/
Birūta
Komskienė)
ir
iškilmingame Sugiharos savaitės atidarymo
koncerte (chor. Birutė Letukaitė / Birūta
Komskienė)
10. „Auros“ performansas festivalio
„Kaunas Photo“ parodos „Pliažo sezonas“
uždaryme (chor. Birutė Letukaitė / Birūta
Komskienė)
11. Teatro pasirodymai Kauno m. italų
dienose „Atrask Italiją Kaune“(chor. Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
12. „Auros” pasirodymas Atviros kultūros
festivalyje „Kaunas Opener“ (chor. Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
13. Teatro pasirodymas Lietuvos –
Japonijos draugystės labdaros koncerte (chor.
Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė)
14. Performansas TEDx konferencijoje
KTU slėnyje “Unbox the future” (chor. Birutė

2. Didinti integraciją ir kultūros prieinamumą
socialinėms grupėms, daugiau organizuoti
nemokamų teatro pasirodymų viešose miesto
erdvėse.
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Letukaitė / Birūta Komskienė)
15. Teatro pasirodymas Dainiaus Ščiukos
fotografijų parodos “Natural women”
atidaryme (chor. Birutė Letukaitė / Birūta
Komskienė ir šokėjai)
16. Šokio kompozicija „Frida” „Baltojo
kaspino" festivalio atidaryme (chr. šokėjų
Clara ir Blake)
2.1. Žiūrovų skaičius vidutiniškai šokio
spektaklio premjeros metu) – 303
2.1. Pristatyti 24 edukaciniai / nemokami
renginiai:
1. Šokio edukacijos erdvėje AURA+: šokio
spektaklio „Residual” eskizas (chor. Liza
Baliasnaja, Lietuva)
2. Edukacinis užsiėmimas „Šokis kalba".
Susitikimas su kūrybine grupe iš Italijos
3. Nemokamas edukacinis renginys - šokio
spektaklis „Sekretas" (chor. Birutė Letukaitė
/ Birūta Komskienė) Vilakaviškio" kultūros
centre Kovo 11-osios proga
4. Edukacinis
renginys,
Vilniaus
tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris”
Kaune „Šokis ir kinas: susitikimas su
choreografe,
teatro
direktore
Birute
Letukaite” artistės-šokėjos Emos Senkuvienė
šokio pasirodymas
5. Nemokamas Kauno šokio teatro „Aura”
pasirodymas su gyva muzika Jūratės
Stauskaitės parodos atidaryme Kauno
paveikslų galerijoje
6. Kauno šokio teatras „Aura” Kauno
choreografijos
mokyklos
Improvizacijų
popietėje
7. Kauno šokio teatras „Aura”
„Meno
dūzgėse“. Šokio pamoka pedagogams ir
susitikimas su Birute Letukaite
8. Kauno
šokio
teatro
„Aura”
pasirodymas
Ukrainos
tema
Dovydo
Pancerovo
knygos
„Kiborgų
žemė“
pristatyme
9. Tarptautinė šokio diena. Šokio vakaras
su šokio filmais ir „Aura”
kino teatre
„Romuva”
10. Teatro pasirodymas „Dizaino savaitės
2017" atidaryme Pieno centre
11. Nemokamai ištrauka iš spektaklio
"Sekretas" Kauno choreografijos mokyklos
mokinių koncerte Kauno Valstybiniame
muzikiniame teatre
12. Šokio edukacijos erdvėje AURA+: iš
Nyderlandų šokio mokyklos Codarts (Julia ir
Alexandre) atlikusių praktiką „Auroje” šokio

3. Bendruomeniškumo stiprinimas kultūros
projektuose su įvairių sričių menininkais,
organizacijomis, jaunimu ir kt.
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miniatiūrų ir diskusijų vakaras
13. Edukacinis renginys, lyčių lygybės
renginyje "WIN diena" Vilniaus geležinkelio
stotyje
14. „Aura” nemokamame
renginyje
"Putvinskio gatvės diena”. Improvizacijos su
muzikos grupe „Candee Train"
15. Šokio edukacijos erdvėje AURA+: Ji
Park iš Pietų Korėjos choreografijos
pristatymas.
16. Šokio spektaklis „Kaitos”
Žagarės
Fringe festivalyje (visi šio festivalio renginiai
nemokami)
17. Sugiharos savaitė. Japonų, žydų ir
lietuvių kultūros jungtys gatvės pasirodyme.
(renginio režisierė Birutė Letukaitė) ir Kauno
šokio teatro „Aura” improvizacijos su džiazo
atlikėja Keiko (Japonija)
18. Performansas
festivalio
„Kaunas
Photo“ parodos „Pliažo sezonas“ uždaryme
(Režisierė
Birutė
Letukaitė/
Birūta
Komskienė)
19. „Auros” pasirodymas “Saulėta Italija
Kauno baroke” vyno parodoje – festivalyje
“Vinalia Rustica” Pažaislyje ir Venecijos
karnavalo eisenoje Laisvės al. renginyje
"Italų dienos"
20. Teatro
nemokami
pasirodymai
festivalyje “Kaunas Opener” Laisvės al. ir
Senamiestyje
21.
Improvizacija
"VAIVA:
neparduodaMADA" atidaryme, „Auros”
šokėjos Claros Giambino pasirodymas
Galerija Urbana
22.
Kauno šokio teatras “Aura”
Lietuvos – Japonijos draugystės labdaros
koncerte Nacionaliniame Kauno dramos
teatre
23.
Šokio edukacijos erdvėje AURA+:
šokio spektaklis „B ir B dialogas”
24.
Edukacinės šiuolaikinio šokio
pamokos Lietuvos regionuose, bei Kauno
mieste
Įgyvendinta 16 bendrų projektų:
1. Tęstinis projektas „Šiuolaikinio šokio
sklaida Lietuvos regionuose“
2. Kauno šokio teatro „Aura“ bendras
projektas su Kauno choreografijos mokykla,
sveikinimas festivaliui „Šokio pasaulis 2017“
(chor. Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė)
3. „Aura“ Kauno choreografijos mokyklos
„Improvizacijų popietėje“ (chor. Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
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4. Plėsti spektaklių repertuarą, skatinant
naujausią nacionalinę ir užsienio šalių
šiuolaikinio šokio sklaidą regionuose pagal

4. Bendras projektas su Vinco kudirkos
biblioteka, pasirodymas Ukrainos tema
Dovydo Pancerovo knygos „Kiborgų žemė“
pristatyme
5. Bendras projektas su Kauno kino centru
„Romuva“ Tarptautinės šokio dienos proga
6. Bendras projektas su Lietuvos dizaino
forumu, „Auros“ pasirodymas „Dizaino
savaitė 2017“ atidaryme
7. Bendras projektas su muzikos grupe
Candee Train
8. Bendras projektas su Sugiharos namais
renginyje Sugiharos savaitė. Japonų, žydų ir
lietuvių kultūros jungtys gatvės pasirodyme ir
labdaros koncerte (renginio režisierė Birutė
Letukaitė / Birūta Komskienė)
9. Bendras projektas ir šokio teatro „Aura“
pasirodymas su japonų džiazo atlikėja Keiko
Borjeson, Kauno berniukų ir jaunuolių choru
„Varpelis”, Bella Shirin.
10. Bendras projektas su Mykolo Žilinsko
dailės galerija,
„Auros“ performansas
festivalio „Kaunas Photo“ parodos „Pliažo
sezonas“ uždaryme
11. Bendras projektas su Monte Pacis
Svetingumo kompleksu Pažaislio vienuolyne
Kauno miesto savivaldybės rengiamose italų
dienose „Atrask Italiją Kaune“
12. Bendras projektas su Atviros kultūros
festivalio „Kaunas Opener“ organizatoriais ir
teatro pasirodymai Kauno miesto viešosiose
erdvėse
13.Bendradarbiavimas
su
JaponijosLietuvos draugystės asociacija (JALFA),
pasirodymas
Lietuvos
– Japonijos
draugystės labdaros koncerte
14. Bendradarbiavimas KTU bendruomene,
pasirodymas TEDx konferencijoje KTU
slėnyje “Unbox the future”
15. Bendradarbiavimas su Nacionaliniu
Kauno dramos teatru, „Auros“ pasirodymas –
pamoka festivalyje “Nerk į teatrą”
16. Bendradarbiavimas su Xcelsior Vilniaus
Šiuolaikinio
dizaino
galerija,
šokio
pristatymas Dainiaus Ščiukos fotografijų
parodos “Natural women” atidaryme (chor.
Birutė Letukaitė / Birūta Komskienė)
17. Bendras projektas su labdaros ir
paramos fondu Frida, teatro pasirodymas
"Baltojo kaspino" festivalio atidaryme
16
pasirodymų
pagal
projektą
„Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos
regionuose":
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projektą „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos
regionuose"

5. Pritraukti tarptautinius meno projektus bei
garsinti Kauno vardą užsienyje. Dalyvauti
tarptautiniuose šiuolaikinio šokio festivaliuose
užsienyje.

6. Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio
lygio profesionaliojo teatro menu, pristatant
aukščiausio lygio šokio spektaklius. Siekti kuo
daugiau organizuoti bei pristatyti šiuolaikinio
šokio spektaklių, renginių, kūrybinių dirbtuvių
Kauno mieste ir Lietuvos regionuose

1)
Lietuvos regionuose pristatyti
teatro repertuaro spektakliai „Godos“,
„Troškulys“, „Sekretas“, „Noriu maitinančios
dienos iš tavo rankų“, „Glück / Laimė \
Счастье“ kuriuos teatras pristatė pats
organizuodamas renginius, rūpindamasis jų
viešinimu, publikos surinkimu
2)
Teatro
spektakliai
bei
pasirodymai, pristatyti gavus pakvietimą
dalyvauti
regionuose
vykstančiuose
festivaliuose (Lietuvos profesionalių teatrų
festivalis „Vaidiname žemdirbiams-2017“
Rokiškyje, šiuolaikinio meno ir mados
festivalis „Virus’21“ Šiauliuose, festivalis
„Žagarė Fringe“, Mažeikių meno festivalis).
Bendras žiūrovų skaičius projekto
renginiuose – 4378 žmonės.
5.1. Užsienyje šokio teatras „Aura”
pristatė net 11 pasirodymų: Vokietijoje,
Turkijoje, Italijoje, Indijoje, Japonijoje ir
Lenkijoje. Užsienio žiūrovai išvydo šokio
spektaklį „Godos” (chor. Birutė Letukaitė /
Birūta
Komskienė);
premjeras:
šokio
spektaklį „Twister” (chor. Salvo Lombardo,
Lietuva, Italija) Kauno šokio teatro „Aura” ir
Europos
šiuolaikinių
menu
fondo
“Fondazione
fabbrica”
bendra
šokio
koprodukciją; šokio spektaklį „Glück / Laimė
\Cчастье “ (Lietuva, Vokietija) Kauno šokio
teatro „Aura” ir šokio kompanijos Bodytalk
bendras projektas – koprodukciją, šokio
spektaklio “Padaryk iš manes jungiklį” naujas
atstatymas (chor. Birutė Letukaitė / Birūta
Komskienė)
5.2. Finansuoti 4 projektai (BĮ Lietuvos
kultūros taryba):
1. „Tarptautinis šokio festivalis „Aura27”
(60 000,00)
2. „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos
Regionuose” (8 100,00)
3. „Du pasimatymai. Indija < > Lietuva <
> Japonija” (12 600,00)
4.
Projektas
„NamaiNeNamai”šokio
spektaklio sukūrimas ir sklaida” (16 000,00)
6.1. Renginių skaičius – 91:
iš jų mokamų renginių skaičius – 61
6.2. Renginių lankytojų skaičius – 20763
iš jų mokamų renginių lankytojų skaičius
– 4280
6.3. Įstaigos uždirbtos lėšos – 55 4848,50
(už parduotus bilietus, už edukacines šokio
pamokas ir už šokio spektaklius – honorarai)
6.4. parduotų bilietų skaičius – 3120 vnt.
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13.2. Renginių organizavimo (teikiamų

paslaugų) ir lankytojų (paslaugų gavėjų)

apskaitos statistika
13.2.1. Reginių organizavimo rodikliai
lentelė
Eil.
Nr.

Renginių skaičius
Pavadinimas

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

1

2

3

4

5

6

1.

Spektakliai

52

24

15

91

2.

Premjeros

4

3.

Projektai

14

4.

Koncertai

5.

Parodos

6.

Festivaliai

7.

Konferencijos

8.

Kiti renginiai (išvardinti) šokio spektaklis+koncertas 8
(gyva muzika) ir šokio spektaklis parodos atidarymo
metu, atviros šokio pamokos ir seminarai,
edukaciniai šokio užsiėmimai

7

3

18

9.

RENGINIŲ SKAIČIUS IŠ VISO

79

33

15

112

10. Mokami renginiai

39

17

5

61

11. Iš jų: specializuoti renginiai*, skirti įvairioms
socialinėms grupėms

-

-

-

-

12. Nemokami renginiai

40

16

10

66

13. Iš jų: specializuoti renginiai*, skirti įvairioms
socialinėms grupėms

3

-

-

3

4
2

16

1

1

* renginiai, skirti asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir kultūros prieinamumą
* į daugumą teatro renginių (kurie vyksta didžiosiose salėse) kviečiame ir daliname nemokamus kvietimus socialinės
rizikos grupėms, globos įstaigų vaikams; 20-40 kvietimų vieno renginio metu. Renginiuose dalyvavo Panevėžio Šv.
Juozapo senelių namos nariai, Panevėžio įeimos namų ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai
(viso 60 žiūrovų) ; Labdaros ir paramos fondo FRIDA nariai ir kiti.
* visuose renginiuose taikome nuolaidas senjorams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, moksleiviams ir
studentams
*specializuoti renginiai- edukacinės šiuolaikinio šokio pamokos vaikams ir jaunimui, nemokama edukacinė šokioo
stovykla vaikams

13.2.2. Lankytojų apskaitos rodikliai
lentelė
Eil.
Nr.

Rodiklis

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

1

2

3

4

5

1.

Mokamų renginių lankytojų skaičius (iš viso)

2670

2102

471

2.

Iš jų: specializuotų renginių* lankytojų skaičius

-

-

-

3.

Nemokamų renginių lankytojų skaičius

9864

885

1501

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)
6

5243
12250
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4.

Iš jų: specializuotų renginių* lankytojų skaičius

5.

Bendras renginių lankytojų skaičius
(1 + 3 eilutė)

6.

Mokamų renginių bilietų kainų vidurkis

620

-

-

620
17493

9,30

6,25

-

x

* renginiai, skirti asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir kultūros prieinamumą Miesto viešuose
renginiuose, Kauno senamiestyje, Laisvės al. tarptautinio šokio festivalio metu ir kitų viešų renginių pasirodymuose.

13.2.3. Teikiamų paslaugų rodikliai
lentelė
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1

2

1.

Šokio

spektakliai (honorarai už pasirodymus
užsienyje ir Lietuvoje, bendra suma 20 824,85 Eur)

2.

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

Paslaugos teikimo intensyvumas
(suteiktų paslaugų skaičius per metus)
Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

3

4

5

1

6

7

4

12

Edukaciniai šokio užsiėmimai (Kauno m. 380
užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, viso 4
grupės + edukacinė šokio stovykla)

7

3

390

3.

Bilietai už šokio spektaklius (vnt. per metus)

2215

905

-

3120

4.

Salės nuoma

1

-

-

1

PASLAUGŲ SKAIČIUS IŠ VISO:

2597

919

7

3523

Mokamų paslaugų skaičius (iš viso)

2562

783

7

3352

Nemokamų paslaugų skaičius

55

129

12

196

Iš jų: specializuotų paslaugų** skaičius

1

7***

5***

13

(jei reikia, galima įterpti eilutes)

Iš jų: specializuotų paslaugų** skaičius

** paslaugos, skirtos asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir paslaugų prieinamumą
Kiekviename teatro renginyje taikomos nuolaidos senjorams, jaunimui ir kitoms socialinėms grupėms, dalinami
nemokami kvietimai.
***Specializuoti edukaciniai šokio seminarai, kūrybinės dirbtuvės jaunimui Lietuvos regionuose ir užsienyje

13.2.4. Paslaugų gavėjų apskaitos rodikliai
lentelė
Rodiklis

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

2

3

4

5

6

Eil.
Nr.
1

1.

Mokamų paslaugų gavėjų skaičius
5288
(pagal teatro teikiamų paslaugų patvirtintus
įkainius vienetui : šokio spektaklių honorarai ,
edukaciniai užsiėmimai, šokio spektaklių žiūrovai,
bilietai, salių nuoma)

2.

Iš jų: specializuotų paslaugų gavėjų skaičius

2288

485

8061

600
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3.

Nemokamų paslaugų gavėjų skaičius

4.

Iš jų: specializuotų paslaugų gavėjų skaičius

5.

IŠ VISO:

6.

Mokamų paslaugų kainų vidurkis (vidurkus šokio 9,50
spektaklių honorarų Lietuvos regionuose ir
užsienyje)

9919

1014

1513

12446
159

15207

3302

1998

20507

780,4

1837,5

X

13.3. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas)
Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas (m2)

M. Daukšos g. 30A, Kaunas

278,35

M. Daukšos g. 34, Kaunas

165,39

Pastabos

Dalis pastato Kauno miesto savivaldybės,
patikėjimo teise.
Kita dalis pagal negyvenamųjų patalpų
nuomos
sutartį
priklauso
Lėjai
Zaborskienei (sutartis galioja iki 2020-0901)
Dalis pastato Kauno miesto savivaldybės,
patikėjimo teise.

(Žemės sutartis, higienos pasas (yra ar nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas)

Nėra
13.4. Projektinė veikla
13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
1

Lietuvos kultūros taryba
Izraelio Valstybės ambasada
Prancūzų institutas Lietuvoje
Institut français de Lituanie
Iš viso:

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos, Eur

2

3

6
0
0

4
0
0

96 700,00
2000,00
1500,00

4

8

4

100 200,00

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

1

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos kultūros taryba

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma,
Eur

2

3

Tęstinis projektas „Tarptautinis
šokio festivalis „Aura27”
„Šiuolaikinio
šokio
sklaida
Lietuvos Regionuose” (8 100,00)
„Du pasimatymai. Indija < >
Lietuva < > Japonija”
Projektas „NamaiNeNamai”šokio
spektaklio sukūrimas ir sklaida”
(16 000,00)

60 000,00
8 100,00
12 600,00
16 000,00
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13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai
1. Tarptautinis projektas Kauno šokio teatro „Aura” ir Europos šiuolaikinių menų fondo
“Fondazione fabbrica” šokio koprodukcija: šokio spektaklis „Twister” (chor. Salvo Lombardo,
Lietuva, Italija) pasirodymai Lietuvoje ir gastrolės Italijoje;
2. Tarptautinis projektas Kauno šokio teatro „Aura” ir šokio kompanijos Bodytalk šokio
koprodukcija: šokio spektaklis „Glück / Laimė \Cчастье “ (chor. Yoshiko Waki, Lietuva, Vokietija)
pasirodymai Lietuvoje ir gastrolės Vokietijoje;
3. Bendras projektas su labdaros ir paramos fondu Frida, Kauno šokio teatro „Aura“
pasirodymas (chor. Birutė Letukaitė/Bitūta Komskienė) „Baltojo kaspino" festivalio atidaryme.
13.4.4. Planuojami vykdyti projektai

1.

Projektas „Sprendimas“: šokio spektaklio sukūrimas ir sklaida“, šokio spektaklis

„Sprendimas“ (chor. Birutė Letukaitė/ Birūta Komskienė);
2.

Projektas „Leiskit mums eiti“ – paremtas taptautine partneryste, kai Lietuvą ir Honkongą

sujungia bendra tema –šiuolaikinio žmogaus savirealizacijos problematika, ir bendra kalba –
šiuolaikinis šokis;
3.

Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“;

4.

Projektas „Tarptautinis šokio festivalis „AURA 28“;

5.

Projektas „Nykstantys šešėliai. Lietuva – Azija – Lietuva“.

XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
(Nurodyti 3 metų laikotarpį)

Kauno šokio teatras „Aura“ 2017 m. veiklos programose iškeltus tikslus įvykdė ir pasiekė
maksimalius rezultatus.
Teatras 2017 m. pristatė

91 šokio spektaklius, iš jų 52 Kauno miesto žiūrovams, 11

pasirodymų užsienyje, 24 edukacinius renginius, 16 pasirodymų Lietuvos regionuose pagal projektą
„Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos reionuose“, įgyvendinta 16 bendrų projektų su kitais
menininkais, organizacijomis; 2016 m. – 82 šokio spektaklius, iš jų 56 Kauno mieste, 12
pasirodymų užsienyje, 15 edukacinių renginių ir 2015 m. – 89, iš jų 61 Kauno mieste, įgyvendinta
10 bendrų projektų su kitais menininkais, organizacijomis.
„Aura“ 2017 m. pristatė 4 šokio spektaklių premjeras, 16 šokio performansų ir kompozicijų;
2 atstatyti šokio spektakliai; 2016 m.– 6 šokio spektaklių premjeras ir 2 šokio eskizus; 2015 m.
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pristatė 6 šokio spektaklių premjeras, 8 šokio

performansus ir kompozicijas; 3 atstatyti šokio

spektakliai.
Teatras 2017 m. – įgyvendino 4 projektus, 2017 m. – 11 gastrolių užsienyje, buvo pristatyta,
net 17 pasirodymų (Japonijoje, Indijoje, Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kt.), 2016 m. įgyvendino
4 tarptautinius projektus, užsienyje 12 pasirodymų; 2015 m. įgyvendino 3 tarptautinius projektus,
svarbiausias (įgyvendintas I projekto etapas) – „GODOS: šokio teatrų koprodukcija ir jos sklaida
Lietuvos bei Norvegijos regionuose“ – vienas iš vienuolikos Lietuvoje finansuojamų projektų pagal
Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Europos kultūros paveldo
kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, II etapas baigtas įgyvedinti 2016 m.
Už koncertus, spektaklius, pasirodymus šalies ir užsienio festivaliuose uždirbome:
2017 m. – 55,85 tūkst. Eur.; 2016 m. – 50,16 tūkst. Eur.; 2015 m. – 40,19 tūkst. Eur. Lėšos pagal
specialiąsias programas panaudotos autoriniams atlyginimams pagal autorines sutartis mokėti,
gastrolių į užsienį išlaidoms, pašto, komandiruočių, reklamos išlaidoms apmokėti ir ilgalaikiam
turtui įsigyti.
Tikslinės paskirties lėšos gautos Tarptautiniam šiuolaikinio šokio festivaliui „AURA“
rengti, kitiems teatro projektams vykdyti: 2017 m. – 96,70 Eur.; 2016 m. – 104,00 tūkst. Eur.; 2015
m. 113,51 tūkst.Eur.
Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas
2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.

Teiktų projektų skaičius

6

6

6

2.

Finansuotų projektų skaičius

4

4

4

3.

Teatro pristatytų premjerų skaičius

6

6

4

4.

Edukacinių renginių skaičius, iš jų
skirtų neįgaliesiems, senjorams,
globos įstaigų auklėtiniams,
socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant
mažinti jų atskirtį ir didinti
integraciją ir kultūros prieinamumą
ir skatinti bendruomeniškumui

15

15

24

10

12

16

5.

Bendrų projektų – performansų su
įvairių sričių menininkais

22
6.

Renginių skaičius

7.

Iš jų – mokamų renginių skaičius

89

82

91

44

61

Renginių lankytojų skaičius

14690

17493

20763

Iš jų – mokamų renginių lankytojų
skaičius

5883

5243

4280

Specializuotų mokamų renginių
skaičius

0

0

0

9.

Specializuotų mokamų renginių
lankytojų skaičius

0

0

0

10.

Įstaigos uždirbtos lėšos, Eur

39980

50161

55848

11.

Parduotų bilietų skaičius

2289

2429

3120

8.

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo
1. Pristatytos visuomenei naujausios šokio tendencijos ir kryptys, garsiausios pasaulyje šokio
trupės, šokėjai ir choreografai tarptautinio šokio festivalio AURA27 metu Kauno mieste.
2. Siekiant stiprinti bendruomeniškumą bei siekant mažinti socialinių grupių atskirtį,
pristatyti nemokami šokio spektakliai, edukacinės programos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir
renginiai Kauno miesto ir Lietuvos žiūrovams. Nemokamų renginių metu praplėsta teatro žiūrovų
auditorija, suteikta galimybė ir mažesnį finansinį užtikrintumą turičiai grupei lankytis kultūros
renginiuose.
3. Siekiant didinti kultūros prieinamumą ir įtraukiant jaunimą į kultūrinių iniciatyvų kūrimą
sudarytos sąlygos talentingiems jauniems meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams
dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje ir Teatre ugdyti jaunąją šokėjų kartą, organizuojant bendrus
projektus su įvairių sričių menininkais, organizacijomis, bendruomenėmis ir dalyvauti edukacinėse
šiuolaikinio šokio pamokose, šokio seminaruose, paskaitose, diskusijose.
15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos
efektyvumo didinimo
1. Siekti, kad būtų pritraukiama kuo daugiau papildomų finansavimo šaltinių.
2. Siekti, kad būtų įgyvendinta kuo daugiau tarptautinių projektų, pristatant Lietuvos
šiuolaikinio šokio meną užsienyje, bendradarbiaujant su užsienio šokėjais ir choreografais. Perteikti
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pasaulio

scenos

meno

kultūros

vertybes,

pristatant

visame

pasaulyje

pripažintas

šiuolaikinio šokio trupes ir šokėjus, rengiant tarptautinį šokio festivalį Kaune. Teatro vadovė
kasmet aplanko garsiausius šiuolaikinio šokio festivalius, šokio platformas Izraelyje, Italijoje,
Vokietijoje, Lenkijoje, Indijoje, Turkijoje ir kitose užsienio šalyse, kur aktyviai mezgami kontaktai,
reprezentuojamas Kauno miestas ir Lietuva. 2018 m. planuojama įgyvendinti 4 tarptautinius
projektus ir 1 tęstinį Lietuvos regionuose projektą.
3. Pritraukti naujų žiūrovų, rengiant bendrus projektus su kitų žanrų menininkais. Puoselėti
edukacinę erdvę AURA+, organizuoti bendrus projektus su jaunais įvairių sričių menininkais,
organizacijomis, bendruomenėmis ir kt. Organizuoti edukacinius užsiėmimus, vasaros stovyklas
vaikams ir jaunimui, ugdyti įvairaus amžiaus ir socialinės grupės teatro lankytojų kultūrinę ir
meninę saviraišką. Siekti didinti integraciją, stirinti bendruomeniškumą ir kultūros prieinamumą
socialinėms grupėms per kūrybines praktikas, kuo daugiau organizuoti ir pristatyti šokio spektaklių,
renginių, kūrybinių dirbtuvių skirtų neįgaliesiems asmenims, senjorams, globos įstaigų
auklėtiniams, šeimoms su mažais ir vidutinio amžiaus vaikais, siekiant mažinti socialinių grupių
atskirtį. Žiūrovai nemokamus – edukacinius renginius mielai lanko, todėl jų skaičius nuolatos auga.
4. 2018 m. didinti bilietų pardavimus, skiriant ypatingą dėmesį reklamai, renginių viešinimui
socialiniuose tinkluose ir lauko reklamoje viešose miesto erdvėse. Efektyviai naudoti įstaigos lėšas.
5. Puoselėti ir tęsti projektą „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“: organizuoti
teatro gastroles regionuose, siekiant didinti kūltūros, šuolaikinių menų prieinamumą įvairaus
amžiaus ir socialinių grupių žmonėms Lietuvos regionuose. Mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų
miestų ir periferijos.

XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti)

Kauno šokio teatras „Aura“ vykdydamas teatro veiklą tęsia bendradarbiavimą su nuolatiniais
partneriais bei aktyviai ieško naujų kūribingų partnerių, rengiant bendrus projektus, organizuojant
pasirodymus bei gaunant finansinę paramą. Šiais metais bendradarbiavo su 67 partneriais.
16.1.

Kaune Kauno miesto savivaldybė; Sugiharos namai-muziejus, Kauno choreografijos

mokykla, Kauno kolegija; Kauno bienalė; UAB „Diena Media News“; naujienų portalas UAB „15
min“; UAB „Miesto alėja“; Vytauto Didžiojo universitetas; vegetarinio maisto restoranas
Radharanė; Kauno Mykolo Žilinsko dailės galerija; galerija Meno parkas; Nacionalinis Kauno
dramos teatras;; Kauno kamerinis teatras; kūrybinis partneris UAB „Mamaika“; Kauno menininkų
namai; Kauno rajono muziejus – Raudondvario pilis; Kauno fotografijos festivalis „Kaunas
PHOTO“; Kirpėjų ir specialistų asociacija „Kigsa“; fotografas Dainiaus Ščiuka; Kauno kamerinis
teatras; KTU kultūros ir renginių centras; festivalis Kaunas Opener; muzikos grupė Candee Train;
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Dizaino savaitė; Vinco Kudirkos bibliotekos Senamiesčio filialas; Verslo lyderių centras BlC;
J. Gulbinienės įmonė; viešbutis Kaunas CITY; restoranas „Metropolis“; spaustuvė KOPA; UAB
Lagunta; transporto paslaugos-nuoma MB Juraina; Svetingumo kompleksas Pažaislio vienuolyne;
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus.
16.2. Lietuvoje Lietuvos kultūros taryba; LR kultūros ministerija; Goethe institutas; Lietuvos šokio
informacijos centras; Izraelio amabasada Vilniuje; Izraelio užsienio reikalų ministerija; Italijos
kultūros institutas Vilniuje; Prancūzų institutas Lietuvoje; Lenkijos institutas Vilniuje; Nacionalinė
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla; Lietuvos jaunimo pastoracijos centras; Lietuvos
dailininkų sąjunga; Japonijos ambasada; Klaipėdos „Menų fabrikas; Lietuvos radijas; LRT Opus;
kompozitorius Antanas Jasenka; šiuolaikinio meno festivalis „Virus”; Lazdijų kultūros centras;
Mažeikių kultūros centras; Žagarės festivalis Fringė; Kėdainių kultūros centras; menininkė Jūratė
Stauskaitė; Radviliškio kultūros centras; Vilkaviškio kultūros centras; Rokiškio kultūros centras.
16.3. Užsienyje Šokio partneriai Fondazione Egri per la Danza teatras, festivalio „Fabbrica Europa
2017“ organizatoriai; Italijos kultūros ir paveldo ministerija; organizatoriai „International Dance
Exposure 2017“ Izraelyje; Vokietijos šokio kompanija “Bodytalk“; festivalio Tazfestival Bielefeld
organizatoriai; menų centras „Tanzfaktur“ Kelne; šokio teatras „Panta Rei“ Norvegija; Japonijos
teatras „Sesioon House“, šokio festivalio „Dance Bridge International 2017“ organizatoriai ir
vadovas Ito Takashi; Lietuvos Respublikos atašatas Vokietijoje, Berlyno šokio centras „DOCK
11“ festivalio „Litauen tanzt“ Berlyne organizatoriai; Kinijos – Vidurio ir Rytų Europos šalių
Šokio Sąjunga (China – CEEC‘s Dance Union); Turkijos Respublikos Kultūros ir turizmo
ministerija; festivalio „Dance Bridges“ Kalkutoje, Indijoje organizatoriai; Vokietijos-Lietuvos
menininkė Almyra Bartkevičiūtė-Weigel; Šanchajaus tarptautinio meno festivalio ir scenos menų
mugės ChinaSPAF organizatoriai; Nowa Huta kultūros centras Krokuvoje, Lenkija, festivalio
„BalletOFFFestival“ organizatoriai; Liublino kultūros centras Lenkijoje.
XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
2017 m. pasiekėme užsibrėžtus tikslus, įgyvendinome numatytus tarptautinius
projektus, profesionaliai suorganizavome tarptautinį šokio festivalį AURA 27, kuriame buvo
pristatyti net 15 profesionalių šiuolaikinio šokio spektaklių, iš kurių – net 3 premjeros iš 7-nių
užsienio šalių: Japonijos, šiuolaikinio šokio žvaigždės iš Šveicarijos, Prancūzijos, Izraelio ir kt.
Pristatytos net 3 lietuvių ir užsienio kūrėjų koprodukcijų premjeros ir surengti 8 šokio meistriškumo
seminarai.
Augantis šokio eksportas – teatro gastrolių skaičius: 2017 m. Kauno šokio teatras parodė 4
skirtingus spektaklius 6 valstybėse, iš viso 17 kartų. Suorganizuota 11 gastrolių į šias šalis:
Vokietiją, Italiją, Turkiją, Indiją, Japoniją ir Lenkiją.

