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BĮ KAUNO ŠOKIO TEATRAS ,,AURA“  

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I SKYRIUS 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: M. Daukšos g. 30A, LT-44282 Kaunas,  

M. Daukšos g. 34, LT-44282 Kaunas 

1.2. Telefono Nr. +370 202062, mob. +370 61424300  

         1.3. El. pašto adresas: info@aura.lt; pavaduotoja@aura.lt  

1.4. Interneto svetainės adresas: www.aura.lt; www.dancefestival.lt  

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1995 m.  

1.6. Įstaigos vadovas: Birūta Komskienė, 2015-09-01 (nuo 1995-03-01) 

 

II SKYRIUS 

 

VADOVO ŽODIS 

 

   Teatro trupėje šoka profesionalūs šiuolaikinio šokio šokėjai iš viso pasaulio, kurie 

garsina Lietuvą, Kauno miestą ir Kauno šokio teatrą ,,Aurą“ savo šalyje ir tarptautinėje šokėjų 

bendruomenėje. Itin sudėtingomis sąlygomis dėl pasaulinės pandemijos karantino apribojimų 2020 

metais buvo ypatingai sunku naujiems šokėjams pasiekti teatrą ir pradėti sezoną, tačiau sėkmingai 

pasiekė visi vienuolika naujojo sezono šokėjų iš Vokietijos, Ispanijos, Albanijos, Italijos, Taivano, 

Japonijos, Prancūzijos ir Pietų Korėjos. Keletui šokio profesionalų iš užsienio tam, kad atvyktų į 

Lietuvą, reikėjo gauti specialų Kultūros ministerijos leidimą, tačiau  savo   publikos išsiilgęs teatras   

naująjį sezoną pasitiko kupinas idėjų, planų ir pasiryžimo šokti.  

Pavasarį užklupusi pasaulinė pandemija paralyžiavo visą kultūros sritį, ypač skaudžiai 

palietė scenos menus. Kauno šokio teatras ,,Aura“ atkakliai priėmė iššūkį ir kiek leido galimybės 

persikėlė į skaitmeninę erdvę – ,,Auros“ komanda savo publikai atvėrė spektaklių archyvus, 

suteikdama išskirtinę galimybę pamatyti jau istorija tapusius ir naujausius teatro repertuaro 

spektaklius. Paskelbus visuotinį karantiną, trupės šokėjai repetuodavo namuose, o jų kūrybinius 

ieškojimus, taikliai atspindinčius tuo metu visuomenėje vyravusį nerimą ir nežinomybę, žiūrovai 

galėjo žiūrėti meninius vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose.   

mailto:info@aura.lt
mailto:pavaduotoja@aura.lt
http://www.aura.lt/
http://www.dancefestival.lt/


 

 

 

Kauno šokio teatras „Aura“ nepabūgo sunkių karantino sąlygų ir profesionaliai 

suorganizavo jubiliejinį tarptautinį šokio festivalis AURA30. Publikai atvėrė dar nematytas neseniai 

Kauno senamiestyje iškilusių Krepšinio namų duris.  Iškilmingo festivalio atidarymo metu žiūrovai 

išvydo įspūdingą šiuolaikinio šokio, skulptūros ir muzikos sintezę – šokio teatro „Aura“ ir Kauno 

miesto simfoninio orkestro pristatomą kompozitoriaus Antano Jasenkos ir choreografės Birutės 

Letukaitės šokio spektaklio „Begalybės“ premjerą, kurioje šokėjai, vilkėdami garsios Nyderlandų 

menininkės Gudos Koster kurtus kostiumus-skulptūros objektus, keliavo gyvenimo podiumu. Teatras  

pirmą kartą istorijoje pasirodė kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru.  

Deja, bet Kauno šokio teatro „Aura“ pagrindinė problema išlieka tapati, kad teatras neturi 

pasirodymams skirtos salės, nėra Kauno mieste tinkamų erdvių šiuolaikinio šokio spektaklių 

pristatymams (Nacionalinio Kauno dramos teatro salės nuolatos užimtos, negalima išsinuomoti, kitų 

teatrų salės nepritaikytos šiuolaikiniam šokiui). Todėl „Aura“ negali daugiau pristatyti šokio 

spektaklių Kauno mieste, negali tapti repertuariniu teatru, negali pritraukti daugiau naujų žiūrovų, 

parduoti daugiau bilietų ir uždirbti daugiau pajamų.



 

III SKYRIUS 

 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą 

 

Asignavimų valdytojo 

(savivaldybės) metiniame veiklos 

plane nustatytos strateginius 

priemonės, veiklos, jų įvykdymo 

informacija 

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis pokytis 

lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Kauno šokio teatro ,,Aura“ veiklos 

efektyvumo didinimas 

      

1.1. Kauno šokio teatro ,,Aura“ 

veiklos plano įgyvendinimas 

 

Užtikrinti teikiamų kultūros paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. Teatro 

žinomumo plėtra ir miesto garsinimas 

per gastroles šalyje ir užsienyje 

Lankytojų skaičius, vnt. 24500 20702 85% -9% Prasidėjus Covid-19 

pandemijai, nebuvo galima 

organizuoti gyvai 

pasirodymų, todėl 

nepasiekėme numatyto 

žiūrovų skaičiaus 

Įgyvendintų veiklų 

skaičius, vnt. 

85 87 102 % -14% Prasidėjus Covid-19 viruso 

pandemijai, renginiai buvo 

organizuojami internete, 

todėl rodiklį pasiekiame, 

bet lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu dėl 

Covid-19 pandemijos 

rodiklis sumažėjo 



 

 

 

2. Skatinti miesto bendruomenės 

kultūrines iniciatyvas ir plėtoti 

viešąją kultūros infrastruktūrą 

      

2.1. Kauno šokio teatro ,,Aura“ 

organizuojami Kauno miestui svarbūs 

renginiai 

Įvykusiu renginių skaičius, 

vnt. 

2 2 100% -40% Kaip ir praėjusį ataskaitinį 

laikotarpį taip ir šiais 

metais visus numatytus 

Kauno miestui svarbius 

renginius įgyvendinome 

Įstaigos vadovo patvirtintame 

metiniame veiklos plane numatyta 

(-os) svarbiausia (-ios) sritis (-ys), 

tema (-os), metinis veiksmas 

/darbai, jų įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis pokytis 

lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Kurti ir plėtoti šiuolaikinio šokio 

žanro tradicijas, pristatyti visuomenei 

naujausias šokio tendencijas ir 

kryptis, kūrybiškai ieškoti naujų 

judesio meno plėtros skatinimo 

formų. Užtikrinti teikiamų kultūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą 

Kauno m. ir Lietuvos regionuose. 

 

Iš dalies įvykdyta 

Naujų šokio spektaklių premjeros: 

„Begalybės“ choreografė Birutė 

Letukaitė, kompozitorius Antanas 

Jasenka, muzikos atlikimas Kauno 

miesto simfoninis orkestras, 

kostiumai Guda Koster. 

„Bekūniai“ choreografas  Artūras 

Areima, vokalas Skaidra Jančaitė. 

,,Imagine  / Įsivaizduok“ choreografė 

Birutė Letukaitė 

Šokio spektaklių premjerų 

skaičius, vnt. 

5 3 60% -50% Dėl Covid-19 pasaulinės 

pandemijos negalėjo 

atskristi choreografai, kurie 

turėjo pastatyti 2 naujus 

šokio spektaklius. Naujų 

spektaklių pastatymai 

nukelti į 2021 metus 

Renginių skaičius, iš jų 

mokamų renginių skaičius, 

vnt. 

84/40 87/31 90% -14% Dėl Covid-19 viruso 

pandemijos renginius 

organizavome nemokamus 

internete 

Renginių lankytojų 

skaičius, iš jų mokamų 

renginių lankytojų skaičius, 

vnt. 

24500, 

4000 

20702, 

5726 

92% -2% Prasidėjus Covid-19 viruso 

pandemijai renginiai buvo 

organizuojami internete, 

kurie nepritraukė didesnio 

lankytojo skaičiaus 

Įstaigos uždirbtos lėšos, 

Eur 

46500,00 44471,64 96% -46% Didžiausią įtaką rodiklio 

nepasiekiamumui turėjo 

Covid-19 pandemija ir 

neturėjimas galimybės 

pasirodyti Lietuvoje ir 



 

 

 

 

Aplankyta 10 Lietuvos miestų ir 

regionų: Gelgaudiškis, Anykščiai, 

Raseiniai, Marijampolė, Vilnius, 

Utena, Rokiškis, Šiluva, Panevėžys, 

Klaipėda 

užsienyje. 2019 metais 

didžioji dalis įstaigos lėšų 

buvo uždirbtos gastrolėse 

užsienyje 

Renginių skaičius Lietuvos 

regionuose 

15 10 67% -41% Dėl paskelbto karantino 

Lietuvoje, negalėjome vykti 

į Lietuvos regionus ir ten 

pasirodyti 

2. Perteikti pasaulio scenos meno 

kultūros vertybes, pristatyti visame 

pasaulyje pripažintas šiuolaikinio 

šokio trupes ir šokėjus, rengiant 

tarptautinį šokio festivalį. Pristatyti 

Lietuvos šiuolaikinio šokio meną 

užsienyje, bendradarbiauti su 

užsienio šokėjais ir choreografais, 

įgyvendinant tarptautinius projektus. 

Garsinti „Auros“, Kauno ir Lietuvos 

vardą pasaulyje 

 

Įvykdyta 

Lietuvos kultūros tarybos finansuoti 

projektai: Šiuolaikinio šokio sklaida 

Lietuvoje. Šiuolaikinio šokio sklaida 

užsienyje. Šokio spektaklis ,,Meilės 

erdvė‘‘ Choreografas Ben J Repie. 

Šokio spektaklis „Bekūniai“ 

choreografas Artūras Areima. Šokio 

spektaklis ,,Ištrintos durys“ 

choreografė Birutė Letukaitė.   

Tarptautinis šiuolaikinio šokio 

festivalis AURA30 

 

Tarptautinių projektų 

skaičius (finansuotų) 

gastrolių metu, vnt. 

6 6 100% -14% Dėl Covid-19 pandemijos 

negalėjome vykti į gastroles 

užsienyje. 

Projektai/gastrolės perkelti į 

2021 metus 

Pasirodymų skaičius 

užsienyje gastrolių metu, 

vnt. 

8 7 88% +71% Prasidėjus Covid-19 viruso 

pandemijai, nebuvo galima 

vykti į gastroles užsienyje, 

todėl negalėjome 100% 

pasiekti rodiklio 

Žiūrovų skaičius festivalio 

renginių metu, vnt. 

2700 1244 46% -63% Dėl žiūrovų ribojimų 

salėse, negalėjome priimti 

įprasto žiūrovų skaičiaus, 

todėl numatyto 2020 ir  

2019 metų rodiklių buvo 

neįmanoma pasiekti 



 

 

 

Iš dalies įvykdyta 

Iki pasaulinės pandemijos pradžios 

spėjome pasirodyti 2 kartus 

pasirodyti Jungtiniuose Arabų 

Emyratuose ir 5 kartus Vokietijoje 

3. Sudaryti sąlygas talentingiems 

jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir 

pasaulio meno kūrėjams, kūrybiniams 

darbuotojams, atlikėjams dalyvauti 

Teatro kūrybinėje veikloje ir Teatre 

ugdyti jaunąją šokėjų kartą, 

organizuojant bendrus projektus su 

įvairių sričių menininkais, 

organizacijomis ir kt. Pristatyti 

edukacinius renginius edukacinėje 

erdvėje AURA+ 

 

Įvykdyta 

Bendri projektai su menininkais: 

kompozitorius Antanas Jasenka, 

kostiumų dailininke Guda Koster, 

režisieriumi Artūras Areima ir kt. 

Bendri projektai su organizacijomis: 

Lietuvos aviacijos muziejumi, Kauno 

Bendrų projektų skaičius, 

vnt. 

15 17 113% -10% Dalis projektų dėl Covid-19  

pandemijos buvo perkelti į 

2021 metus, todėl rodiklis 

lyginant su 2019 metais yra 

sumažėjas 



 

 

 

miesto kameriniu teatru, Šiluvos 

teatro Bienale, tarptautiniu šokio 

festivaliu „Pėdos“, inciatyva 

„Skirtingos spalvos“ ir kt. 

4. Organizuoti ir pristatyti šokio 

spektaklius bei edukacinius renginius, 

skirtus bendruomeniškumui stiprinti: 

asmenims su negalia, senyvo 

amžiaus, globos įstaigų auklėtiniams, 

socialinės rizikos šeimoms ir kitoms 

socialinėms grupėms, siekiant 

mažinti jų atskirtį ir didinti 

integraciją ir kultūros prieinamumą. 

Renginių šeimoms su mažais ir 

vidutinio amžiaus vaikais didinimas 

ir moksleivių, jaunimo ir studentų 

įtraukimas į įvairių pilietinių ir 

kultūrinių iniciatyvų kūrimą bei 

įgyvendinimą, į sprendimo priėmimo 

mechanizmus 

Įvykdyta 

Suorganizuotos 2 nemokamos 

vasaros stovyklos vaikams iš 

asocialių šeimų. Stovyklos metu 

dalyvavo 35 vaikai. 

Per 2020 metus net 8 pasirodymus 

surengėme viešuose ir laisvai 

prieinamose vietose visiems 

žiūrovams 

 

Edukacinių renginių 

skaičius 

30 30 100% -11% Prasidėjus Covid-19 viruso 

pandemijai, nebuvo galima 

organizuoti edukacinių 

renginių 

Edukacinių / nemokamų 

renginių žiūrovų skaičius 

(vidutiniškai 1 renginio 

metu, mažoje arba didelėje 

salėje arba viešoje miesto 

erdvėje) Edukaciniai 

šiuolaikinio šokio 

užsiėmimai vaikams ir 

jaunimui – lankytojų 

skaičius per 1 mėn. 

55, 

800 

55, 

800 

100% +10% Nepaisant Covid-19 

pandemijos teatras pasiekė 

edukacinių / nemokamų 

renginių žiūrovų skaičių 

Edukacinės/ne mokamos 

šiuolaikinio šokio 

stovyklos vaikams 

2 2 100% +50% Teatras numatytą rodiklį 

pasiekė ir viršijo 2019 metų 

rodiklį 

Edukaciniai šiuolaikinio 

šokio užsiėmimai vaikams 

ir jaunimui – lankytojų 

skaičius per 1 mėn. 

80 80 100% +6% Nepaisant Covid-19 

pandemijos teatras pasiekė 

edukacinių šiuolaikinio 

šokio užsiėmimų skaičių ir 

viršijo 2019 metų rodiklį 



IV SKYRIUS 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s, vnt. 

Ataskai

tinis 

laikota

rpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Direktorius 1 1 0 2106,62 2251,57 +6,88 

2. 
Baletmeisteri

s 

0,5 0,5 0 552,22 586,32 +6,18 

3. 
Direktoriaus 

pav. kultūrai 

1 1 0  

1306,06 

 

1498,64 

 

+14,75 

4. 
Scenos 

inžinierius 

1 1 0 1055,39 1219,14 +15,52 

5. 
Garso 

inžinierius 

0,5 0,5 0 416,07 472,56 +13,58 

6. 

Vadybininka

s- kultūros 

projektų 

vadovas 

1 1 0  

1158,93 

 

1277,58 

 

+9,29 

7. 
Šviesų 

inžinierius 

0,5 0,5 0 432,50 489,28 +13,13 

8. 
Artistas-

šokėjas 

1 1 0 916,90 1031,36 +12,48 

9. 
Administrato

rius 

1 1 0 1038,00 1212,29 +14,38 

10. 
Artistas-

šokėjas 

10 10 0 1109,88 1253,05 +12,90 

11. 

Tarnybinių 

patalpų 

valytojas 

0,5 0,5 0 MMA MMA  

 

V SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

 



 

 

 

  

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I  

ketv., 

tūkst. 

Eur 

II 

ketv., 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

IV 

 ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 

pinigais 

58,29 59,28 49,49 101,29 268,35 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo 

įmokos 

0,42 0,72    0,88 1,68 3,70 

2.2.1.1.1.05.2 Ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

0,52 0,35 0,37 0,85 2,06 

2.2.1.1.1.06.1 Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,12 0,02 0,33 0,19 0,66 

2.2.1.1.1.06.2 Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

2,66 1,23 0,09 1,58 5,56 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai 

 

 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis, tūkst. 

Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 435,85 384,30 -11,83 % 

 Iš jų  485,85 384,30 -20,9 % 

1.1. 7201     01.02.01.003 49,76 15,81 -68,23 % 

1.2. 5101     01.02.02.024 34,16 20,47 -40,08 % 

1.3. 5101     01.02.01.003 297,16 289,97 -2,42 % 

1.4. 5112     01.02.01.003 0,00 21,13 +21,13 % 

1.5. 7202     01.02.01.003 54,05 36,92 -32,12 % 

2. Valstybės biudžeto lėšos  0,00 0,00 0,00 % 

3. Fondų lėšos   0,00 0,00 0,00 % 

4. Kitos lėšos 131,71 86,43 -34,38 % 

4.1. Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija (4710) 

131,71 86,43 -34,38 % 

5. Parama  0,7 0,34 -51,43 % 

5.1. 2 proc. 0,30 0,24 -20 % 

5.2. Transferwise Ltd 0,00 0,10 +0,10 % 

5.3. Kauno miesto kamerinis teatras 0,40 0,00 -0,40 % 

5.4. UAB Creative Partner  0,00 0,001 +0,01% 

 Iš viso 568,26 471,07 -17,10 % 

 Iš jų – teikiant mokamas 

paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

86,69 

 

44,47 -48,70 % 

 Iš viso lėšų 568,26 471,07 -17,10 % 



 

 

 

2.2.1.1.1.07.1 Aprangos ir patalynės 

įsigijimo bei priežiūros 

išlaidos (prekės) 

0,68 0,00 0,00 1,19 1,87 

2.2.1.1.1.07.2 Aprangos ir patalynės 

įsigijimo bei priežiūros 

išlaidos (paslaugos) 

3,17 1,99 0,30 2,79 8,25 

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos 10,48 0,00 0,27 0,00 10,75 

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

4,20 3,85 1,58 16,50 26,13 

2.2.1.1.1.15.1 Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,00 0,00 0,01 0,18 0,19 

2.2.1.1.1.15.2 Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos 

0,05 0,00 0,05 0,10 0,20 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų 

paslaugų išlaidos 

0,00 0,00 0,00 

 

0,04 0,04 

2.2.1.1.1.20.1 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(šildymas) 

1,79 1,76 0,00 0,68 4,23 

2.2.1.1.1.20.2 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(elektros energija) 

0,27 0,32 0,37 0,85 1,81 

2.2.1.1.1.20.3 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(vandentiekis ir 

kanalizacija) 

0,03 0,02 0,001 0,05 0,10 

2.2.1.1.1.20.4 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(šiukšlių išvežimo 

išlaidos) 

0,04 0,06 0,15 0,20 0,45 

2.2.1.1.1.21.1 Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

0,00 0,00 0,01 0,56 0,57 

2.2.1.1.1.21.2 Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 

2.2.1.1.1.22.1 Reprezentacinės 

išlaidos 

0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 

2.2.1.1.1.22.2 Reprezentacinės 

išlaidos 

0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 



 

 

 

2.2.1.1.1.30.1 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,93 0,19 0,38 5,02 6,52 

2.2.1.1.1.30.2 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

27,09 9,02 8,70 78,82 123,63 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė 

parama pinigais 

0,20 0,26 0,33 4,86 5,65 

Iš viso 110,94 79,04 63,36 218,23 471,57 

 

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I 

 ketv., 

tūkst. 

Eur 

II 

ketv., 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

IV  

ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 

pinigais 

58,29 59,28 49,49 101,29 268,35 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo 

įmokos 

0,42 0,72    0,88 1,68 3,70 

2.2.1.1.1.05.2 Ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

0,52 0,35 0,37 0,85 2,06 

2.2.1.1.1.06.1 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,12 0,02 0,33 0,19 0,66 

2.2.1.1.1.06.2 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

2,66 1,23 0,09 1,58 5,56 

2.2.1.1.1.07.1 Aprangos ir patalynės 

įsigijimo bei priežiūros 

išlaidos (prekės) 

0,68 0,00 0,00 1,19 1,87 

2.2.1.1.1.07.2 Aprangos ir patalynės 

įsigijimo bei priežiūros 

išlaidos (paslaugos) 

3,17 1,99 0,30 2,79 8,25 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 10,48 0,00 0,27 0,00 10,75 

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

4,20 3,85 1,58 16,50 26,13 

2.2.1.1.1.15.1 Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,00 0,00 0,01 0,18 0,19 

2.2.1.1.1.15.2 Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

0,05 0,00 0,05 0,10 0,20 



 

 

 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų 

paslaugų išlaidos 

0,00 0,00 0,00 

 

0,04 0,04 

2.2.1.1.1.20.1 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(šildymas) 

1,79 1,76 0,00 0,68 4,23 

2.2.1.1.1.20.2 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(elektros energija) 

0,27 0,32 0,37 0,85 1,81 

2.2.1.1.1.20.3 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(vandentiekis ir 

kanalizacija) 

0,03 0,02 0,001 0,05 0,10 

2.2.1.1.1.20.4 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(šiukšlių išvežimo 

išlaidos) 

0,04 0,06 0,15 0,20 0,45 

2.2.1.1.1.21.1 Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

0,00 0,00 0,01 0,56 0,57 

2.2.1.1.1.21.2 Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 

2.2.1.1.1.22.1 Reprezentacinės 

išlaidos 

0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 

2.2.1.1.1.22.2 Reprezentacinės 

išlaidos 

0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 

2.2.1.1.1.30.1 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(prekės) 

0,93 0,19 0,38 5,02 6,52 

2.2.1.1.1.30.2 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

27,09 9,02 8,70 78,82 123,63 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė 

parama pinigais 

0,20 0,26 0,33 4,86 5,65 

Iš viso 110,94 79,04 63,36 218,23 471,57 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 

 



 

 

 

VI SKYRIUS 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

2020 metais ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas.  

 

VII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

 

Patikrinimų nebuvo atlikta.  

 

VIII SKYRIUS 

 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

2020 metais, apsunkintomis pandemijos sąlygomis, Kauno šokio teatras ,,Aura“ nenuleido 

rankų, aktyviai kūrė ir įsiliejo į nuotoliniu būdų kuriamą kultūrininkę veiklą. Pirmą kartą teatras 

atidarė savo spektaklių peržiūrų archyvą internete ir žiūrovams pristatė net 17 geriausių savo šokių 

spektaklių. Teatras nepasidavė ir karantininį laiką išnaudojo kūrybiškai. Sukūrė virš 53 video įrašų 

apie kūrybinį procesą karantino metu, supažindindamas žiūrovą su šokėjų kasdienybę.  

Pažymėtina, kad 2020 m., sudėtingomis, pandeminio laikotarpio sąlygomis, Kauno šokio 

teatras „Aura“ suorganizavo ir publikai pristatė  tarptautinį šokio festivalį AURA30. Iš viso 

festivalyje buvo pristatyti 7 šokio spektakliai, dalyvavo atstovai iš 16 pasaulio šalių (įskaitant 

tarptautinės trupės AURA bei „Šeiko šokio teatro“ šokėjų pilietybes). Per festivalio atidarymą daug 

puikių įvertinimų sulaukė Birutės Letukaitės (Birūtos Komskienės) ir Antano Jasenkos premjera 

„Begalybės“, atliekama kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru. Žiūrovai šiame šokio spektaklyje 

išvydo žymios Nyderlandų menininkės, instaliacijų dizainerės, Gudos Koster kurtus spalvingus 

kostiumus. Kauno šokio teatras „Aura“ pirmą kartą bendradarbiavo su Kauno miesto simfoniniu 

orkestru.  

 

 

Direktorė                                    Birūta Komskienė 


