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KAUNO ŠOKIO TEATRO „AURA“ 2014-2015 METŲ SEZONO KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA  

                              

  

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Veiklos pokyčiai. 

Kauno šokio teatras  „Aura“ 2013 – 2014 m. sezono kūrybinės veiklos programoje iškeltus tikslus įvykdė ir pasiekė maksimalius               

rezultatus. 

Personalo pokyčiai. 

Įvykus reorganizacijai, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-113 „Dėl Kauno pantomimos ir 

plastikos teatro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno šokio teatro „Aura“ , Kauno šokio teatro „Aura“ etatų sąrašas nuo 2013 m. 

rugpjūčio 31 d. padidėjo 6 artisto-šokėjo etatais, tačiau iki metų galo jie buvo likę be darbo užmokesčio lėšų, buvo išmokėtas darbo 

užmokestis ir išeitinės išmokos (už 6 mėn.) buvusiems Kauno pantomimo teatro darbuotojams, kurie pasikeitus darbo sąlygoms, nesutiko 

dirbti Kauno šokio teatre „Aura“. 

Teatre 2013-2014 metų sezonu dirbančiųjų skaičius nežymiai padidėjo, teatre dirba 15 asmenų: per ataskaitinius metus buvo įdarbinti 4 

nauji artistai-šokėjai, iš jų 1 artistas-šokėjas – užsienietis iš  Rusijos Federacijos (išduotas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje                

2 metams), 2 šokėjai atleisti. Kaip ir ankstesniais metais yra trūkumas kūrybinių darbuotojų:  šokėjų, technikų. 

Administracijos darbuotojai 2013-2014 metais kėlė savo kvalifikaciją tikslinguose mokymuose ir seminaruose: anglų kalbos mokymuose, 

tarptautinio bandradarbiavimo ir partnerystės Europos kultūros projektuose,  personalo dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų 
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organizavimo, buhalterinės apskaitos mokymuose ir nemokomose paskaitose. Kūrybiniai darbuotojai aktyviai dalyvavo šokio 

seminaruose Lietuvoje ir užsienyje: tarptautiniame šiuolaikinio šokio seminare GAGA Belgijoje, Tarptautinio šokio festivalio „Aura‘23“ 

metu net 13 skirtingos technikos ir choreografų iš įvairių šalių šokio seminaruose. 

Ūkio ir finansinės situacijos pokyčiai. 

2013 m. įvydyti pastato stogo remonto darbai, pakeista sena asbocemenčio lakštų danga. Buvo nupirkta nauja stogo danga, Classic tipo 

skardinė stogo danga, latakai ir  lietvamzdžiai. Pakeista nauja skardinė stogo danga, sumontuoti latakai ir lietvamzdžiai, atliktas kaminų 

mūro remontas, apskardintas kaminų viršus ir apačia, statybinių šiūkšlių išvežimas ir kt. 

Teatro patalpų būklė gera ir patalpos tinkamai prižiūrimos, yra tvarkingos. Per 2013-2014 metus nebuvo atlikti vidaus remonto darbai, 

išskyrus teatro repeticijų salėje, trūkus vandentiekio vamzdžiui ir užliejus grindis, buvo skubiai pašalintos avarijos priežastys. Todėl 

repeticijų salėje reikalingas grindų remontas, kuris reikalingas avarijos pasekmėms pašalinti. Užliejus vandeniui patalpas, buvo 

sugadintas parketas, salėje po grindimis laikosi drėgmė, todėl nuolatos patalpos yra vėdinamos, pakeliamas linoliaumas ir džiovinamos 

grindys. 

Nuo 2013 m. spalio 25 d., Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. T-602 „Dėl negyvenamųjų patalpų M. Daukšos 

g. 34, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kauno šokio teatrui „Aura“, teatras savo veiklą vykdo ir 

patalpose adresu M. Daukšos g. 34, Kaunas. 

Teatras įsigijo video kamerą, kompiuterį, garso technikos kompl., viso už 8000 Lt. 

Kauno miesto Savivaldybė teatro veiklai 2013 m. skyrė 614,74 tūkst. Lt.;  2012 m. skyrė 557,10 tūkst. Lt.  

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsnio 

pavadinimas 

2013 m. 2012 m. +, - Pastabos 

I. Išlaidos 614.7 557,1 57.6  

1. Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

451.8 343,5 108.3  

1.1 Darbo užmokestis 342.1 261,0 81.1  

1.2 Socialinis draudimas 109.7 82,5 27.2  
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2. Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

154.9 197,6 -42.7  

2.1 Ryšių paslaugos 6.65 16,0 -9.35  

2.2 Transporto išlaikymas 6.0 6,0 0.0  

2.3 Spaudiniai 0.0 1,0 -1.0  

2.4 Kitos prekės 4.9 6,0 -1.1 Ūkio, kanceliarinėms ir higienos prekėms 

pirkti. 

2.5 Komandiruotės 2.3 4,0 1.7  

2.6 Ilgalaikio materialiojo turto 

nuoma 

15.00 17,7 -2.7  

2.7 Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 

59.00 0,8 51.00  

2.8 Kvalifikacijos kėlimui 1.00 1,0 0.0  

2.9 Komunalinėms paslaugos 22.69 18,1 4.59  

2.10 Kitos paslaugos 37.4 127,0 -89.6 Autoriniams atlyginimams pagal autorines sutartis 

mokėti, kelionių ir teatro gastrolių išlaidoms, 

pašto, reklamos ir kitoms išlaidoms apmokėti.   

3. Darbdavių socialinė 

parama 

 6,0 -6.0  

II. Sandoriai su 

materialiuoju turtu 

8.0 10,0 -2.0 Garso aparatūros įsigyjimui. 

1. Nematerialiojo turto 

įsigijimas 

8.0 0   

 IŠ VISO: 614.7 557,1 57.60  
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                        Kauno miesto Savivaldybės biudžeto lėšos . 

                        Tarptautiniam šiuolaikinio šokio festivaliui „Aura“  projektui vykdyti  2013 m. gauta 90,00Lt. 

Specialiųjų programų vykdymo programa. 

Už koncertus, spektaklius, pasirodymus šalies ir užsienio festivaliuose uždirbome: 2013 m. –  223,03   tūkst. Lt.; 2012 m. – 73,90 tūkst. 

Lt. (2011 m. –  87,6 tūkst. Lt.; 2010 m. – 71,7 tūkst. Lt.).  

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.      

Tarptautiniam šiuolaikinio šokio festivaliui „Aura“  rengti, kitiems teatro projektams vykdyti 2013 m. gauta 305,44 tūkst. Lt., 2012 m. 

gauta 137,16tūkst. Lt (2011 m. – 148,0 tūkst. Lt, 2010 m. –  115,0 tūkst. Lt) tikslinės paskirties lėšų, iš jų:  

 Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektams vykdyti – 2013 m. gauta 203,7 tūkst. Lt., 2012 m. gauta 135,0 

tūkst. Lt. (2011 m. – 128,0 tūkst. Lt, 2010 m. – 95,0 tūkst. Lt);  

 Parama  iš Lietuvos rėmėjų ir užsienio, 2 % parama : 2013 m.  101,74 tūkst. Lt., 2012 m. – 2,2 tūkst. Lt. (2011 m. – 20,0 

tūkst. Lt,       2010 m. – 20,0 tūkst. Lt). 

 

II. 2013-2014 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS 
 

Tikslas 
Įstaigos 2013-2014 m. pasiektas realus rezultatas 

 

Maksimalus lauktas 

(praėjusio sezono) 

rezultatas  

 

1 2 3 

1.Pristatyti 3-4 šokio 

spektaklių premjeras 

Pristatytos 4 šokio spektaklių premjeros ir      

                   4 kompozicijų ir 3 projektų   premjeros: 

 

4 premjeros 
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1. Šokio spektaklis „1863“, choreografas – Ferenc Feher, 

Vengrija; 

2. Šokio spektaklis „Melancholijos dėžutė“ , 

choreografas – Johannes Wieland, Vokietija; 

3. Šokio spektaklis „Ieškojimų kabinetas“ choreografė – 

Deborah Light, Velsas; 

4. Šokio spektaklis pagal Karlo Jenkinso kūrinį 

„Palladio“ choreografė – Birutė Letukaitė (Birūta 

Komskienė); 

5. Choreografinės kompozicijos Edmundui Janušaičiui 

gyvai atliekant dainas „Tamsa lengva“ renginyje Romo 

Kalantos atminimui, choreografė Birutė Letukaitė; 

6. Penkios choreografinės šokio kompozicijos renginyje 

„Mados ir meno sintezėje“ M. Žilinsko galerijoje, 

choreografė Birutė Letukaitė; 

7. Kauno šokio teatro „Aura“ bendras projektas – dviejų 

dalių koncertas skirtas kompozitoriaus Igorio Stravinskio 

kūrinio „Šventasis pavasaris“ 100-osioms metinėms su 

Kauno choreografijos mokykla ir Nacionaline Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio menų mokykla,  šokio spektaklis 

„Šventasis pavasaris“, choreografė Birutė Letukaitė; 

8. Šokio sukūrimas pagal "Jaunimo dienų"  himną, 

choreografė Birutė Letukaitė; 

9. Šokių siuita pagal Adomo Mickevičiaus baladę 
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„Svitezis“ – Lenkų kino festivalio atidarymo vakare, kino 

teatre „Multikino“, choreografė Birutė Letukaitė; 

10. Choreografinė kompozicija projekte „100 tūkstančių 

Poetų mainai 2013“, choreografė Birutė Letukaitė; 

11. Šiuolaikinio šokio ir lazerių technologijų instaliacijų 

jungtis renginyje "Laiko spalvos", choreografė Birutė 

Letukaitė (Birūta Komskienė) 

     Vidutinis parduotų bilietų skaičius 

90 vnt. (priklausomai nuo salės vietų skaičiaus) 

Vidutinis parduotų bilietų 

skaičius į premjerinius 

spektaklius 100 vnt. 

2.Surengti Tarptautinį šokio 

festivalį AURA‘23 

     Vidutinis parduotų bilietų skaičius 

100 vnt. į premjerinius festivalio spektaklius 

(priklausomai nuo salės vietų skaičiaus) 

 

Vidutinis parduotų bilietų 

skaičius 

120 vnt. į premjerinius 

festivalio spektaklius 

     2900  festivalio žiūrovų (skaičių sudaro parduoti 

bilietai – 1201 vnt.,  ir kvietimai – 

1700  vnt.) 

1500 festivalio žiūrovų. 

Festivalio programoje buvo pristatyti šiuolaikinio šokio 

spektakliai iš: 

2 Vokietijos; 

1 Dramblio kaulo kranto; 

1 Lenkijos; 

2 Senegalo; 

3 Izraelio; 

4 Afrikos šalių; 

1 Izraelio; 

1 Lenkijos; 

1 Austrijos; 

1 Vokietijos; 

1 Prancūzijos 
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1 Austrijos; 

1 Nigerijos; 

1 Kauno šokio teatro  „Auros“ PREMJERA 

„Melancholijos dėžutė“ 

1 Maroko; 

1 Pietų Afrikos, Malio; 

1 Prancūzijos. 

3.Tarptautiniai projektai Įgyvendinti 6 tarptautiniai projektai:  

Tarptautinis projektas „Šokis be sienų: susipažinkite – 

Velsas“ (Lietuva–Velsas);  

Tarptautinis projektas „Ar aš esu tas, kas aš esu? – būklė 

Berlynas, „Lietuvos šokio savaitės Berlyne 2013“ 

(Lietuva–Vokietija); 

Tarptautinis projektas „Šokio desantas“ (Lietuva–

Anglija); 

Tarptautinis projektas „Jaunųjų šiuolaikinio šokio šokėjų 

kvalifikacijos kėlimas“ (Lietuva – Belgija); 

Pasaulinės žvaigždės Sasha Waltz & Guests gGmbH 

(Vokietija) pristatymas Lietuvoje – bendras projektas 

Kauno šokio teatro „Aura“, Lietuvos šokio informacijos 

centro ir Goethe institutas; 

Vokietijos ir Lietuvos menininkų bendras projektas – 

festivalis „Grynparko festivalis 2013” pristatytas 

Lietuvoje ir Vokietijoje aplinkos projektas “Gamtoje 

Įgyvendinti 3 tarptautinius 

projektus. 
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įguldyta” . 

6  užsienio valstybės: 

Švedijoje; 

Olandijoje; 

Lenkijoje; 

Italijoje; 

Vokietijoje; 

Velse (Jungtinė Karalystė) 

4  užsienio valstybėse: 

Švedijoje; 

Olandijoje; 

Lenkijoje; 

Velse 

 

4.Teatro gastrolės 44 koncertai Lietuvoje;  

 iš jų – 25 koncertai  Kaune. 

35 koncertai Kaune ir 

Lietuvos miestuose. 

Vidutiniškai į vieną renginį parduota 80 bilietų. Vidutiniškai į vieną renginį 

110 bilietų. 

17  koncertų užsienio valstybėse: 

Švedijoje (6); 

Olandijoje (1); 

Lenkijoje(2); 

Italijoje (1); 

Vokietijoje (5); 

Velse (Jungtinė Karalystė) (2). 

10 koncertų užsienio 

valstybėse. 

 

 

 

 

 



 9 

III. 2014-2015 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS 
                              

Pagrindinės įstaigos problemos. 

1. Profesionalių šokėjų trūkumas, šokėjų kaita; 

2. Teatras neturi savo pasirodymams reikalingo dydžio scenos;  

3. Nepakankamai didelis žiūrovų skaičius ir parduodamų bilietų kiekis, dėl nuolatinės koncertinės vietos neturėjimo; 

4. Dėl ekonominės krizės ilgalaikių pasekmių sumažėjęs rėmėjų skaičius. 

Kurias iš jų įstaiga numato spręsti. 

1.Teatras 2014-2015 m. tęs profesionalių šokėjų piešką, bus pastoviai dedami skelbimai ir tarptautiniuose interneto portaluose: 

www.dancingopportunities.com; www.balletcompanies.com; www.networkdance.com ir kt. Bus organizuojami šokio seminarai, 

kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, kviečiami šokio pedagogai iš užsienio. Dėl didelės šokėjų kaitos teatras perstatys, atstatys dalį 

šokio spektaklių, įvedant naujus šokėjus. Taip pat teatro pasirodymams reikalingi laisvai samdomi šokėjai. 

Teatro gastrolių, šokio platfomų, festivalių  ir  komandiruočių užsienyje metu tiesiogiai ieškoma naujų šokėjų,  aptariami šokėjų mainų 

projektai, įvairios teatrų bendradarbiavimo formos ir  bendri kultūriniai projektai. 

2. Kadangi teatras neturi savo pasirodymams reikalingo dydžio scenos, teatras yra priverstas nuomotis scenas kituose Kauno teatruose ar 

erdves įvairiose įstaigose, tam sudaromos partnerystės, bendradarbiavimo sutartys ar nuoma panaudos pagrindais, visais įmanomais 

būdais siekama sumažinti nuomos išlaidas.  

Šiais metais planuojami renginiai ir patalpose adresu M. Daukšos 34: bendri renginiai su kitais menininkais, pristatymas šiuolaikinio 

meno, diskusijos, spektaklių video rodymai, spektaklių ar performansų pristatymai, švietėjinė – edukacinė veikla, susitikimai  (tinkami 

labai mažoje scenoje, kurioje žemos lubos ir mažai žiūrovams skirtų vietų).  

3. Dėl sumažėjusio žiūrovų skaičiaus organizuojamas aktyvus  informacinės – reklaminės medžiagos, skrajučių ir programėlių  platinimas 

ir reklamos viešinimas  žiniasklaidoje, taip pat tiesioginis informavimas apie renginius: el.paštu, internetiniame puslapyje, socialiniuose 

tinkluose, pristatomi nemokami šokio spektakliai viešosiose erdvėse, koncertuojama miesto renginiuose. Planuojama atlikti žiūrovų 

apklausą, kuria remiantis galima bus vertinti  žiūrovų poreikius ir galimybes, bei  didinti žiūrovų lankomumą teatro pasirodymų metu. 

4. Kontaktuojama dėl naujų rėmėjų, tariamasi dėl bendrų palankių sąlygų. Ieškomi remėjai verslo įmonėse, bankuose, įvairiose 

organizacijose. 

http://www.dancingopportunities.com/
http://www.balletcompanies.com/
http://www.networkdance.com/
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Kokiais finansiniais ištekliais tai pagrįsta. 

Teatras teikia projektus paramai Lietuvos Kultūros tarybai: 1) Tarptautinis projektas "Curriculis Vitarum-CV-gyvenimo aprašymas" su 

Artscenico (scenos menų kompanija) ir šokėju-choreografu Paul Hess, Vokietija, kuriam jau yra skirtos lėšos (25000 Lt); 2) Tarptautinis   

projektas  "Užslėptas praregimumas“ su Almyra Bartkevičiūtė – Weigel tekstilininke, vaizdo menininke, kuratore, Lietuva-Vokietija, 

kuriam jau taip pat yra skirtos lėšos (17000 Lt); ir 3)  Tarptautinis projektas „Judančios erdvės“ („Moving spaces“) su Norvegijos šokio 

teatru „Panta Rei“ vizito paraiška yra pateikta, dėl finansavimo dar neturime atsakymo; 4) Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos 

regionuose“ (20000 Lt).  

 Iš finansuojamų kultūros projektų lėšų yra skiriama salių nuomai kituose Lietuvos miestuose (Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida 

Lietuvos regionuose“ (20000 Lt), taip pat naudojamos teatro uždirbtos lėšos. Užsienio pedagogų darbui apmokėti, teikiamos paraiškos į 

skirtingus užsienio šalių fondus, organizacijas, kreipiamasi į užsienio valstybių ambasadas, bei kultūros institutus, teikiamos paraiškos ir 

Lietuvos Kultūros tarybai. Vykdoma aktyvi rėmėjų paieška, bedradarbiaujama su kitomis įstaigomis (Vytauto Didžiojo universitetu ir 

kt.), planuojama per 2014-2015 m. surinkti virš 10000Lt rėmėjų paramos. 

 

IV. VEIKLOS TURINYS 

Kūrybinės veiklos tikslas arba tikslai: 

1. Pristatyti 3-4 spektaklių premjeras: 

1.1. Šokio spektaklis „Padaryk iš manęs jungiklį“, choreografė  Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė); 

1.2. Šokio spektaklis „Curriculis Vitarum“ („CV- Gyvenimo aprašymas“), Vokietijos choreografas - šokėjas Paul Hess; 

1.3. Šokio spektaklis „Apollo“, choreografė Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė); 

1.4.  Šokio spektaklis „Les Illuminations“, choreografė Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė);  

1.5.  Jaunųjų choreografų kūrybiniai darbai (Kauno šokio teatro „Auros“ šokėjai). 

2. Surengti Tarptautinį šokio festivalį „Aura’24“: 

 Pristatyti Izraelio, Meksikos, Pietų Korėjos, Lenkijos, Švedijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos šiuolaikinį šokį. 

3. Tarptautiniai projektai: 

3.1. Tarptautinis projektas "Curriculis Vitarum-CV-gyvenimo aprašymas" su Artscenico (scenos menų kompanija) ir šokėju-choreografu 

Paul Hess, Vokietija; 
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3.2. Tarptautinis projektas  "Užslėptas praregimumas“ su Almyra Bartkevičiūtė – Weigel tekstilininke, vaizdo menininke, kuratore, 

Lietuva-Vokietija; 

3.3. Tarptautinis projektas „Judančios erdvės“ („Moving spaces“) su Norvegijos šokio teatru „Panta Rei“. 

4. Projektai (bendri projektai – performansai su įvairių sričių menininkais, mokyklomis, universitetais, organizacijomis ir kt.): 

4.1. Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“; 

4.2. Bendras projektas su kompozitoriumi, elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalio „Jauna muzika“  organizatoriumi Antanu 

Jasenka, šokio spektaklis „Padaryk iš manęs junginklį"; 

4.3 Kauno šokio teatro „Aura“ bendras projektas su Kauno choreografijos mokykla ir Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokykla – dviejų dalių koncertas „Prisiminimai apie ateitį“, skirtas Lietuvos šiuolaikinio šokio pradininkei Kirai Katerinai 

Daujotaitei atminti, Kaune ir Vilniuje; 

4.4. Bendras projektas su VDU kameriniu orkestru bei sopranas Verena Rein (Vokietija) pagal Benjamino Britteno muzikinį ciklą „Les 

Illuminations“ ir Igorio Stravinskio baletą „Apollo“, kuris bus pristatytas renginyje „Kultūros naktis“ Prezidentūros kiemelyje, Vilniuje. 

5. Teatro gastrolės: 

5.1. Gastrolės Lietuvoje (gastrolės Lietuvos regionuose); 

5.2. Gastrolės užsienio valstybėse ir dalyvavimas užsienio festivaliuose. 

 

1. Pristatyti 2-3 spektaklių premjeras: 

1.1.Šokio spektaklis „Padaryk iš manęs jungiklį“, choreografė  Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė); 

1.2.Šokio spektaklis „Curriculis Vitarum“ („CV- Gyvenimo aprašymas“), Vokietijos choreografas - šokėjas Paul Hess; 

1.3.Šokio spektaklis „Apollo“, choreografė Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė); 

1.4.Šokio spektaklis „Les Illuminations“, choreografė Birutė Letukaitė (Birūta Komskienė); 

1.5.  Jaunųjų choreografų kūrybiniai darbai (Kauno šokio teatro „Auros“ šokėjai). 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Premjerų 

skaičius 

4 premjeros 5 premjeros 

Parduotų 

bilietų skaičius 

Vidutinis parduotų bilietų skaičius į 

premjerinius spektaklius – 80 vnt. 

Vidutinis parduotų bilietų skaičius į 

premjerinius spektaklius – 100 vnt. 
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                 Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Pjesės autorius, 

spektaklio, projekto 

(renginio) pavadinimas 

Kūrybinė grupė Žanras Premjeros 

metai 

Spektaklių 

 skaičius  

stacionare 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

stacionare 

Kviestinių  

atlikėjų  

skaičius 

Gastrolės Lietuvoje Gastrolės užsienyje 

Data, 

vieta 

Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių 

skaičius) 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

1. Šokio spektaklis „Padaryk 

iš manęs jungiklį“ 

Meno 

vadovė/choreografė 

Birutė Letukaitė 

(Birūta Komskienė) 

ir kompozitorius 

Antanas Jasenka, 

Kauno šokio teatras 

„Aura“ 

Šokis-

muzika 

2014 2014 

1 

 1 2014 

Balandis 

Vilnius 

1 1    

2. Šokio spektaklis 

„Curriculis Vitarum“ 

(„CV- Gyvenimo 

aprašymas“), 

Šokėjas/choreografas 

Paul Hess 

(Vokietija) ir Kauno 

šokio teatras „Aura“ 

Šokis 2014 2014 

1 

  2014 

Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

Vilnius 

Klaipėda 

Šiauliai 

3 1 2014 

Spalis- 

Lapkritis  

Dortmundas 

    Bylefeldas 

Kelnas 

Gelzenkirchenas 

4 1 

3. 

4. 

Šokio spektakliai  

„Apollo“ ir „Les  

Illuminations“choreografė 

Birutė Letukaitė (Birūta 

Komskienė 

 

Meno 

vadovė/choreografė 

Birutė Letukaitė 

(Birūta Komskienė) 

ir Kauno šokio 

teatras „Aura“, VDU 

Kamerinis orkestras, 

tenoras Verena Rein 

(Vokietija) 

Šokis-

muzika 

2014 2014 

2 

 2 

(orkestras 

ir solistas) 

2014 

Birželio 

Vilnius 

2 1    

5 Jaunųjų choreografų 

kūrybiniai darbai (Kauno 

šokio teatro „Auros“ 

šokėjai). 

Kauno šokio teatras 

„Aura“ 

Šokis- 2014 2014 

1 

  2014 

Spalis 

Lapkrtis 

2     

 

2. Surengti Tarptautinį šokio festivalį „Aura’24“: 

 Pristatyti Izraelio, Meksikos, Pietų Korėjos, Lenkijos, Švedijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos šiuolaikinį šokį. 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Festivalio 

parduotų 

bilietų skaičius 

Vidutinis parduotų bilietų skaičius į 

festivalio spektaklius – 100 vnt. ir 

200 vnt. (priklausomai nuo salės 

dydžio) 

Vidutinis parduotų bilietų skaičius į 

festivalio spektaklius – 120 vnt. ir  

240 vnt. (priklausomai nuo salės dydžio) 
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Festivalio 

renginių 

žiūrovų 

skaičius 

1300 žiūrovų 1500 žiūrovų 

Festivalio 

programoje 

pristatyti 

šiuolaikinio 

šokio 

spektaklius 

1 Izraelio,  

2 Meksikos,  

2 Pietų Korėjos,  

1 Lenkijos,  

1 Švedijos,  

1 Belgijos,  

1 Prancūzijos,  

1 Italijos,  

1 Lietuvos. 

2 Izraelio,  

3 Meksikos,  

3 Pietų Korėjos,  

1 Lenkijos,  

1 Švedijos,  

1 Belgijos,  

1 Prancūzijos,  

1 Italijos,  

1 Lietuvos. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Pjesės autorius, 

spektaklio, 

projekto 

(renginio) 

pavadinimas 

Kūrybinė grupė Žanras Premjeros 

metai 

Spektaklių 

 skaičius  

stacionare 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

stacionare 

Kviestinių  

atlikėjų  

skaičius 

Gastrolės Lietuvoje Gastrolės užsienyje 

Data, 

vieta 

Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių 

skaičius) 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

1. Tarptautinis 

šokio festivalis 

„Aura‘24“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 2014 

8-10 

8-10 8-10 

trupės/atlikėjai 

2014 

Spalis 

Kaunas 

8-10 8-10    

 

3. Tarptautiniai projektai: 

3.1. Tarptautinis projektas "Curriculis Vitarum-CV-gyvenimo aprašymas" su Artscenico (scenos menų kompanija) ir šokėju-choreografu 

Paul Hess, Vokietija; 

3.2. Tarptautinis projektas  "Užslėptas praregimumas“ su Almyra Bartkevičiūtė – Weigel tekstilininke, vaizdo menininke, kuratore, 

Lietuva-Vokietija; 

3.3. Tarptautinis projektas „Judančios erdvės“ („Moving spaces“) su Norvegijos šokio teatru „Panta Rei“. 

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendintų 

tarptautinių 

projektų 

2 projektai 3 projektai 
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skaičius 

Spektaklių, 

sukurtų 

projektų metu, 

atlikimo 

užsienio 

valstybėse, 

skaičius 

1 užsienio valstybėje 

Vokietijoje 

 

2 užsienio valstybėse  

Vokietijoje 

Norvegijoje 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Pjesės autorius, 

spektaklio, 

projekto 

(renginio) 

pavadinimas 

Kūrybinė grupė Žanras Premjeros 

metai 

Spektaklių 

 skaičius  

stacionare 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

stacionare 

Kviestinių  

atlikėjų  

skaičius 

Gastrolės Lietuvoje Gastrolės užsienyje 

Data, 

vieta 

Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių 

skaičius) 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

1. Tarptautinis 

projektas 

"Curriculis 

Vitarum-CV-

gyvenimo 

aprašymas"  

Choreografas Paul 

Hess (Vokietija) ir  

Kauno šokio teatras 

„Aura“ 

Šokis 2014 6   2014 

Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

Vilnius 

Klaipėda 

Šiauliai 

3 1 2014 

Spalis- 

Lapkritis  

Dortmundas 

    Bylefeldas 

Kelnas 

Gelzenkirchenas 

4 1 

2. Tarptautinis 

projektas  

"Užslėptas 

praregimumas“ 

Meno 

vadovė/choreografė 

Birutė Letukaitė 

(Birūta Komskienė) 

Almyra 

Bartkevičiūtė – 

Weigel tekstilininke, 

vaizdo menininke, 

kuratore, (Lietuva-

Vokietija) ir Kauno 

šokio teatras „Aura“ 

Šokis- 

paroda 

2014 2   2014 

Liepa 

Rugpjūtis 

Kaunas 

2 1    

3.  Tarptautinis 

projektas 

„Judančios 

erdvės“ 

(„Moving 

spaces“) 

 

 

 

Kauno šokio teatras 

„Aura“ su  
Norvegijos šokio 

teatru „Panta Rei“. 

Šokis 2014 1   2014 

2015 

1 1 2014 

2015 

Norvegija 

1 1 
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4. Projektai (bendri projektai – performansai su įvairių sričių menininkais, mokyklomis, universitetais, organizacijomis ir šokių 

trupėmis): 

4.1. Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“; 

4.2. Bendras projektas su kompozitoriumi, elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalio „Jauna muzika“  organizatoriumi Antanu 

Jasenka, šokio spektaklis „Padaryk iš manęs junginklį" Vilniuje; 

4.3 Kauno šokio teatro „Aura“ bendras projektas su Kauno choreografijos mokykla ir Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokykla – dviejų dalių koncertas „Prisiminimai apie ateitį“, skirtas Lietuvos šiuolaikinio šokio pradininkei Kirai Katerinai 

Daujotaitei atminti, Kaune ir Vilniuje; 

4.4. Bendras projektas su VDU kameriniu orkestru bei sopranas Verena Rein (Vokietija)  pagal Benjamino Britteno muzikinį ciklą „Les 

Illuminations“ ir Igorio Stravinskio baletą „Apollo“,  kuris bus pristatytas renginyje „Kultūros naktis“ Prezidentūros kiemelyje, Vilniuje. 

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendintų 

projektų 

skaičius 

3 projektai 4 projektai 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Pjesės autorius, 

spektaklio, 

projekto 

(renginio) 

pavadinimas 

Kūrybinė grupė Žanras Premjeros 

metai 

Spektaklių 

 skaičius  

stacionare 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

stacionare 

Kviestinių  

atlikėjų  

skaičius 

Gastrolės Lietuvoje Gastrolės užsienyje 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių 

skaičius) 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

1. Projektas 

„Šiuolaikinio 

šokio sklaida 

Lietuvos 

regionuose“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 8   2014 

Rugsėjis 

Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

Vilnius 

Klaipėda 

Šiauliai 

Alytus 

Druskininkai 

8     

2. Bendras 

projektas su 

kompozitoriumi, 

elektroninės ir 

elektroakustinės 

Meno vadovė/ 

choreografė Birutė 

Letukaitė (Birūta 

Komskienė) ir 

kompozitorius 

Šokis-

muzika 

2014 1 1 1 2014 

Balandis  

Vilnius 

1 1    
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muzikos 

festivalio „Jauna 

muzika“  

organizatoriumi 

Antanu Jasenka 

 

Antanas Jasenka  

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

3.  Kauno šokio 

teatro „Aura“ 

bendras 

projektas su 

Kauno 

choreografijos 

mokykla ir 

Nacionaline 

Mikalojaus 

Konstantino 

Čiurlionio menų 

mokykla 

Meno vadovė/ 

choreografė Birutė 

Letukaitė (Birūta 

Komskienė),  

Kauno šokio 

teatras „Aura“ ir 
Kauno 

choreografijos 

mokyklos ir 

Nacionaline 

Mikalojaus 

Konstantino 

Čiurlionio menų 

mokyklos mokiniai 

Šokis  2014 1 1  2014 

Gegužė 

Kaunas 

Vilnius 

2 1    

4.  Bendras 

projektas su 

VDU kameriniu 

orkestru ir 

sopranu Verena 

Rein (Vokietija) 

Meno vadovė/ 

choreografė Birutė 

Letukaitė (Birūta 

Komskienė),  

Kauno šokio 

teatras „Aura“, 

VDU kameriniu 

orkestru ir sopranu 

Verena Rein 

(Vokietija). 

Šokis, 

muzika 

2014 1 1  2014 

Birželis 

Vilnius 

1 1    

 

5. Teatro gastrolės: 

5.1. Gastrolės Lietuvoje (gastrolės Lietuvos regionuose); 

5.2. Gastrolės užsienio valstybėse ir dalyvavimas užsienio festivaliuose. 

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Koncertų 

skaičius 

Lietuvoje 

35 koncertai Kaune ir kituose 

Lietuvos miestuose 

40 koncertų Kaune ir kituose Lietuvos 

miestuose 

Parduotų Vidutiniškai į vieną koncertą 70 Vidutiniškai į vieną koncertą 100 bilietų 
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bilietų kiekis bilietų 

Koncertų 

skaičius 

užsienyje 

5 koncertai užsienio valstybėse 8 koncertai  

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Pjesės autorius, 

spektaklio, 

projekto 

(renginio) 

pavadinimas 

Kūrybinė grupė Žanras Premjeros 

metai 

Spektaklių 

 skaičius  

stacionare 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

stacionare 

Kviestinių  

atlikėjų  

skaičius 

Gastrolės Lietuvoje Gastrolės užsienyje 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių 

skaičius) 

Data, vieta Spektaklių 

skaičius 

Projektų 

(renginių) 

skaičius 

1. „Padaryk iš 

manęs jungiklį“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis, 

muzika 

2014 1   2014 

Balandis 

Vilnius 

1     

2. „Melancholijos 

dėžutė“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2013 2  3 2014 

Vasaris 

Vilnius 

  2014 

Birželis 

Lenkija 

Liepa 

Vokietija 

2  

3. "Curriculis 

Vitarum-CV-

gyvenimo 

aprašymas" 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 4   2014 

Spalis 

Lapkritis 

Klaipėda 

Vilnius 

Gruodis 

Šiauliai  

3  2014 

Spalis- 

Lapkritis  

Vokietija 

4  

4. „Prisiminimai 

apie ateitį“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 

(atstatytas) 

1 1 Dvi šokio 

mokyklos 

2014 

Gegužė 

Vilnius 

1 1    

5. „Ieškojimų 

kabinetas“ 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 3  3 2014 

Gegužė 

Vilnius 

Rugsėjis 

Alytus 

Spalis-

Lapkritis  

Šiauliai 

Klaipėda  

3     

6. „1863“ Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis 2014 2  3 2014 

Gegužė 

Vilnius 

Spalis 

Druskininkai 

2     

 Naujas šokio 

spektaklis 

Kauno šokio 

teatras „Aura“ 

Šokis, 

muzika 

2014 1  VDU 

orkestras 

2014 

Birželis 

Vilnius 

     

 



 18 

Organizacinės administracinės veiklos tikslas arba tikslai.  

1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, naujų profesionalių šokėjų paieška; 

2. Persirengimo-poilsio kambarių remonto darbai, pastato fasado (prieangio atnaujinimas) remonto darbai ir repeticijų salės 

grindų remontas. 

3. Pasiruošimas euro įvedimui. Numatoma euro įvedimo įtaka teatro veiklai: gali atsirasti daugiau išlaidų t.y. buhalterinės 

programos paruošimas dirbi su nauja valiuta, mokymai euro įvedimo tema (vyresn. buhalterei), naujų bilietų spausdinimo 

išlaidos ir pan. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimu Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos 

visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo, LR euro įvedimo LR įstatymu, 

Grynųjų pinigų keitimo gairėmis ir kitais Lietuvos teisės aktais, Kauno šokio teatras „Aura“ įvedus eurą vykdys teatro veiklą. 

Perskaičiuojant litus į eurus, bus taikomas Europos Sąjungos Tarybos neatšaukiamai nustatytas euro ir lito perskaičiavimo 

kursas (3,45280). Euro įvedimas neturi pažeisti vartotojų ekonominių interesų. Bus imtasi visų reikiamų priemonių 

perskaičiuojant kainas, darbo užmokestį ir kita. 

1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, naujų profesionalių šokėjų paieška: 

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Šokio, 

vaidybos, 

vokalo 

padagogų 

kvietimų teatro 

kūrybiniams 

darbuotojams 

skaičius 

2 – kviestiniai šokio pedagogai – 

choreografai 

3 – kviestiniai šokio pedagogai – 

choreografai 

Šokio seminarų 

skaičius per 

metus 

10 – šokio technikos seminarų 

per metus 

15 – šokio technikos seminarų per metus 

Seminarų, 

kvalifikacijos 

kursų 

Vidutiniškai – 1 kvalifikacijos 

kėlimo seminaras ar kursai 

vienam darbuotojui 

Vidutiniškai – 2-3 kvalifikacijos kėlimo 

seminarai ar kursai vienam darbuotojui 
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administracijos 

darbuotojams  

skaičius per 

metus 

Naujų 

profesionalių 

šokėjų aktyvi 

paieška 

Lietuvoje ir 

užsienyje 

1-3 nauji šokėjai per metus 3-5 nauji šokėjai per metus 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos 

1. Šokio technikos, vaidybos ir vokalo 

seminarai kūrybiniams darbuotojams  

Vadybininkė-kultūros 

projektų vadovė, 

direktorės 

pavaduotoja kultūrai 

Spec. lėšos- 

3000 Lt 

Kultūros rėmimo 

fondo lėšos 

(KRF)  (2000 Lt) 

2014-12-30 Tarptautiniai projektai: 

"Curriculis Vitarum-CV-

gyvenimo aprašymas" su 

Artscenico (scenos menų 

kompanija) – 25000 Lt. 

Seminarai, kvalifikacijos 

kėlimas užsienyje ir Lietuvoje. 

2. Kvalifikacijos kėlimas 

administracijos darbuotojams  

Direktorės 

pavaduotoja kultūrai 

Biudžeto lėšos -

1000 Lt. 

 

2014-12-30 Mokymai skirti vadovams, 

vadybininkams, personalo 

specialistams, buhalteriams, 

viešųjų pirkimų spec.ir kt. 

darbuotojų kvalifikacijai kelti 

ir pasikeitimų bei naujovių 

įgyvendinimui teatro veikloje.  

3. Informaciniai skelbimai 

tarptautiniuose interneto portaluose: 

www.dancingopportunities.com ; 

www.balletcompanies.com ; 

www.networkdance.com  ir kt., 

Direktorė,  

vadybininkė-kultūros 

projektų vadovė, 

direktorės 

pavaduotoja kultūrai, 

Spec. lėšos, 

Kultūros rėmimo 

fondo lėšos 

(KRF),  

teatro uždirbtos 

2014-12-31 Paskaitos, seminarai, 

susitikimai choreografijos, 

šokio ir meno krypties ugdymo 

įstaigose, mokyklose, 

universitetuose ir kitose  

http://www.dancingopportunities.com/
http://www.balletcompanies.com/
http://www.networkdance.com/
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socialiniuose tinkluose. 

Organizuojami šokio seminarai, 

kvalifikacijos kėlimo kursai, 

mokymai, kviečiami šokio 

pedagogai iš užsienio. 

Bendradarbiaujama  su šokio 

mokyklomis, kultūros įstaigomis. 

administratorė 

 

lėšos. 

Nemokami 

renginiai. 

viešose vietose. 

Bendradarbiavimas, bendrų 

projektų kūrimas ir  naujų 

šokėjų ieškojimas, 

pritraukimas į teatrą. 

2. Persirengimo-poilsio kambarių remonto darbai, pastato fasado (prieangio atnaujinimas) remonto darbai ir repeticijų salės grindų remontas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
Įvykdyti persirengimo-

poilsio kambarių  remonto 

darbai  

Lubų remonto darbai (pakabinamos 

lubos, karkasų aptaisymas, lubų 

glaistymas, dažymas) , sienų 

dažymas klijiniais dažais, landų 

dažymas, laminuotų grindlenčių 

(parketlenčių) dangos sudėjimo 

darbai, vidaus vandentiekio 

vamzdynų ardymas ir naujų 

tiesimas iš polietileninių vamzdžių, 

vidaus nuotekų plastikinių 

vamzdžių keitimas, praustuvo  

montavimas, santecnikos įrenginių 

montavimas, radiatorių 

išmontavimas ir plieninių šildymo 

radiatorių pakeitimas, 

liuminescencinių lempų 

montavimas, elektros  jungiklių 

montavimas, rozečių montavimas, 

laidų komplektavimas ir tiesimas, 

sienų ir lubų dažymas.  

Darbai įvykdyti 2014 m.  

(III-IV ketvirtis) 

Lubų remonto darbai (pakabinamos lubos, 

karkasų aptaisymas, lubų glaistymas, 

dažymas) , sienų dažymas klijiniais dažais, 

landų dažymas, laminuotų grindlenčių 

(parketlenčių) dangos sudėjimo darbai, 

vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas ir 

naujų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, 

vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių 

keitimas, praustuvo  montavimas, 

santecnikos įrenginių montavimas, 

radiatorių išmontavimas ir plieninių šildymo 

radiatorių pakeitimas, liuminescencinių 

lempų montavimas, elektros  jungiklių 

montavimas, rozečių montavimas, laidų 

komplektavimas ir tiesimas, sienų ir lubų 

dažymas.  

Darbai įvykdyti 2014  m.  

(II-III ketvirtis) 

Įvykdyti pastato fasado 

(prieangio atnaujimas) 

remonto darbai numatytu 

laiku  

Stogelio dangos pakeitimas, 

stogelio naujų atraminių 

konstrukcijų ir laikiklių pakeitimas. 

Darbai įvykdyti 2014 m.,  

(IV ketvirtis arba 2015 m.) 

 

Stogelio dangos pakeitimas, stogelio naujų 

atraminių konstrukcijų pakeitimas,  

Teatro pastato fasado remontas: nišų ir 

piliastrų 2-jų sluoksnių tinkas, armuojamt 

tinkleliu.  
Darbai įvykdyti 2014 m. (III-IV ketvirtis.) 
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Repeticijų salės grindų 

remontas 

Dalinis repeticijų salės grindų 

parketo pakeitimas ir grindų gedimo 

priežasties pašalinimas, remonto 

darbai įvykdyti 2014 m. 

Darbai įvykdyti 2015  m. 

 

 Priemonės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

GALIMOS GRĖSMĖS SIEKIANT SAVO TIKSLŲ 

 

Objektyvūs veiksniai galintys turėti įtakos įstaigos išsikeltiems tikslams pasiekti  

1.Negavus ar dalinai gavus finansavimą iš Lietuvos Kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, dalis tarptautinių 

projektų gali būti neįgyvendinti arba atidėti kitiems metams. Lietuvos Kultūros tarybai dėl paramos yra pateikti projektai:  1) Tarptautinis 

projektas "Curriculis Vitarum-CV-gyvenimo aprašymas" su Artscenico (scenos menų kompanija) ir šokėju-choreografu Paul Hess, 

Vokietija, kuriam jau yra skirtos lėšos (25000 Lt); 2) Tarptautinis   projektas  "Užslėptas praregimumas“ su Almyra Bartkevičiūtė – 

Weigel tekstilininke, vaizdo menininke, kuratore, Lietuva-Vokietija, kuriam jau taip pat yra skirtos lėšos (17000 Lt); ir 3)  Tarptautinis 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos 

1. Remonto darbų įtraukimas į 

teatro 2014 -2015 m. 

biudžeto planą 

Vyresn. buhalterė Steigėjo 

asignavimas 

Viso: 10000 Lt 

2015-01-15  

2. Viešųjų pirkimų atlikimas 

(mažos vertės pirkimai) 

Direktorės pavaduotoja - gavus lėšas, numatytiems 

remonto darbams įvykdyti 

Darbų atlikimo 

terminai priklausys ir 

nuo statybų Rangovo 

užimtumo 

3. Naujo lango pirkimas ir 

remonto darbų įvykdymas 

Direktorės 

pavaduotojas ūkiui ir 

statybų Rangovas 

Steigėjo 

asignavimas (iš 

bendro remonto 

darbams skirtos 

sumos (10000Lt)) 

 

Iki 2015-12-30 
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projektas „Judančios erdvės“ („Moving spaces“) su Norvegijos šokio teatru „Panta Rei“ vizito paraiška yra pateikta, dėl finansavimo dar 

neturime atsakymo; 4) Projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“ (20000 Lt).  

2. Dėl profesionalių šokėjų trūkumo ir šokėjų kaitos, ne visi suplanuoti šokio spektakliai gali būti parodyti. Teatro repertuare esantys 

šokio spektakliai „1863“, „Melancholijos dėžutė“gali būti rodomi su šokėjais, kurie dirba teatre pagal autorines sutartis, teatras turi 

derintis su samdomų šokėjų užimtumu. 

3. Dėl teatro užimto grafiko (priklauso nuo to, kiek bus kvietimų koncertuoti sezono bėgyje) dalis suplanuotų premjerų gali būti nukelta 

sekančiam sezonui. 

4. Dėl  nuomuojamų salių užimtumo, dėl salių rezervacijos derinama prieš 6–12 mėnesių. 

5. Kauno miesto savivaldybei sumažinus asignavimus, ne visi planai gali būti įgyvendinti (persirengimo – poilsio kambarių remontui 

reikalinga apie 10000 Lt, pagal pateiktas statybų įmonių sąmatas). 

6. Sumažėjus žiūrovų ir rėmėjų skaičiui, galimos mažesnės teatro pajamos. Bus dedamos didelės pastangos pritraukti kuo daugiau 

žiūrovų, parduoti maksimalų kiekį bilietų. Teatras orentuosis į žiūrovų poreikius, derindamas pasirodymus žiūrovams patogiu laiku, 

aktyviai platindamas informaciją ir reklamą. Renginių informacija tiesiogiai platinama per partnerius, šokio mokyklas, kultūros ir meno 

įstaigas, viešosiose vietose,  taip pat ir kituose miestuose bei kitų renginių metu. Planuojama atlikti tyrimą apie spektaklių lankomumą, 

žiūrovų poreikius ir gauti rėmėjų paramą, planuojame virš 10000 Lt. 

7. Numatoma Euro įvedimo įtaka teatro veiklai: gali atsirasti daugiau išlaidų t.y. buhalterinės programos paruošimas dirbi su nauja 

valiuta, mokymai euro įvedimo tema (vyresn. buhalterei), naujų bilietų spausdinimo išlaidos ir pan. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Nutarimu Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos 

strategijos patvirtinimo, LR euro įvedimo LR įstatymu, Grynųjų pinigų keitimo gairėmis ir kitais Lietuvos teisės aktais, Kauno šokio 

teatras „Aura“ įvedus eurą vykdys teatro veiklą. Perskaičiuojant litus į eurus, bus taikomas Europos Sąjungos Tarybos neatšaukiamai 

nustatytas euro ir lito perskaičiavimo kursas (3,45280). Euro įvedimas neturi pažeisti vartotojų ekonominių interesų. Bus imtasi visų 

reikiamų priemonių perskaičiuojant kainas, darbo užmokestį ir kita. 
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VI. ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS 

Kas atsiskaitė ir 

informavo 

Kam atsiskaitė/informavo ir atsiskaitymo 

turinys 

Atsiskaitymo ir informavimo forma  Atsiskaitymo data 

1 2 3 4 

Vyresn. buhalteris  Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir 

finansų skyriui 

Mėnesio finansinių ataskaitų  rinkinys 2014-2015 m. kas mėnesį 

Vyresn. buhalteris Valstybinei mokesčių inspekcijai Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų 

deklaracija forma FRO572 

2014-2015 m. kas mėnesį iki 

15 d. 

Vyresn. buhalteris Valstybinei mokesčių inspekcijai Užsienio apmokestinamiems vienetams 

išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų 

apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija 

forma FRO313 

2014-2015 m. kas mėnesį iki 

15 d., esant reikalui 

Vyresn. buhalteris VSDFV Kauno skyriui Pranešimas apie apdraustuosius už 

ataskaitinį laikotarpį  forma SAM 

2014-2015 m. kas mėnesį iki 

15 d. 

Vyresn. buhalteris VSDFV Kauno skyriui Pranešimas apie asmenis, gaunančius pagal 

autorines sutartis iš sporto ar atlikėjo 

veiklos  forma 13-SD 

2014-2015 m. kas mėnesį 

autorinio atlyginimo 

išmokėjimo dieną  

Vyresn. buhalteris VSDFV Kauno skyriui Kitos pagal VSDF įstatymą reikalingos 

formos 

2014-2015 m., esant reikalui, 

nustatytais terminais 

Vyresn. buhalteris Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinė A klasės išmokų, nuo jų 

išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio 

deklaracija forma FRO573  

2015 m. iki vasario 15 d. 
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Vyresn. buhalteris Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir 

finansų skyriui;  

VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos 

Metų ataskaita 

ir metų ataskaita pagal VSAKIS 

reikalavimus 

2015 m. kovo mėn. 

Vyresn. buhalteris Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir  

finansų skyrius; 

VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos 

Ketvirčio ataskaita ir ketvirčio ataskaita 

pagal VSAKIS reikalavimus 

2014-2015 m. ketvirčiui 

pasibaigus pagal nustatytas 

datas 

Vyresn. buhalteris Valstybinei mokesčių inspekcijai Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal 

mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B 

klasės pajamoms, pažyma forma FRO471  

2015 m. iki vasario 11 d. 

Vyresn. buhalteris Valstybinei mokesčių inspekcijai Paramos gavimo ir panaudojimo metinė 

apyskaita forma FRO478 

2014-2015 m. iki gegužės  

15 d. 

Vadybininkė – kultūros 

projektų vadovė ir 

Vyresn. buhalteris 

Lietuvos kultūros tarybai , Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai 

Finansuotų projektų ataskaitos 2015 m. gruodžio mėn.  

Vyresn. buhalteris Statistikos departamentui prie LRV Įvairios ataskaitos, kurių registras  

kasmet  

patvirtinamas  

2014-2015 m. nustatytais 

terminais 

Direktorė  Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės būklės ataskaita 2014-2015 m. sausio mėn.  
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Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir 

finansų skyriui 

Direktorė  Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros  

reikalų valdybai Kauno šokio teatro „Aura“  

vadovo ataskaita už 2014 metus 

Raštu pagal formą, patvirtintą, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros  

reikalų valdybos direktoriaus                    

2013 m. vasario 8 d.     įsakymu   Nr. 401-9 

2015-03-15  

 

Direktorė Statistikos departamentui prie LRV Teatro veiklos 2014 m. ataskaita K-09 

metinė 

2015 m. vasario mėn. 

Direktorė ir direktorės 

pavaduotoja kultūrai 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybai Kauno šokio teatro „Aura“  2014-

2015 metų sezono kūrybinės veiklos 

programos įgyvendinimo ataskaita ir 

perspektyvinės kūrybinės veiklos programų 

įgyvendinimo ataskaitą 

Raštu elektronine ir popierine formomis 

pagal formą, patvirtintą, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktoriaus  2013 m. sausio 11 d.  įsakymu   

Nr. 401-4 

 

Iki kiekvienų metų  

gegužės 1 d.  (2015-05-01) 

 

Direktorė ir direktorės 

pavaduotoja kultūrai 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybai Kauno šokio teatro „Aura“  2015-

2016 metų sezono ir perspektyvinės 

kūrybinės veiklos programos  

Raštu elektronine ir popierine formomis 

pagal formą, patvirtintą, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktoriaus  2013 m. sausio 11 d.  įsakymu   

Nr. 401-5 

 

Iki kiekvienų metų  

gegužės 15 d.  (2015-05-15) 
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Direktorės pavaduotoja Viešųjų pirkimų tarnybai Viešųjų pirkimų (mažos vertės) ataskaita 

(At-6) 

2015 m. sausio mėn. 

Direktorės pavaduotoja 

kultūrai 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui 

Kauno šokio teatro „Aura“ mėnesio veiklos 

programa 

Mėnesio veiklos programas 2014–2015 m. kiekvieną 

mėnesį 

 

 

 

Programą parengė Direktorė Birūta Komskienė 

______________________________  _________________________  ___________________ 
  (Pareigos)     (Parašas)                (Vardas, pavardė) 

A.V. 

 

 


