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STUDIJOJE NAUDOJAMOS 
Kultūros ir kūrybos sektorius
amatai, kultūros paveldas, dizainas, festivaliai, mada, kinas, muzika, scenos ir 
vaizduojam
ES BVP ir jų indėlis reikšmingas kitiems sektoriams, kuriuose kūrybingumas ir 
dizainas vis labiau skatina inovacijas.

Kultūros paslaugos
naudojimo sritį ar paskirtį, kurios įkūnija arba išreiškia kultūrų raišką, 
neatsižvelgiant į komercinę vertę, kurią jos gali turėti. Šioje studijoje analizuojamos 
kultūros paslaugos apima muziejų, bibliotekų, cirko, kino filmų gamybos
rodymo veiklą, visų meno rūšių, kultūros renginius (teatro spektaklius, muzikos, 
choreografijos renginius, kultūros renginius vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei 
tautodailės parodas ir kt.). 

Kult
(bibliotekininko, chorvedžio, choreografo, režisieriaus, kultūros vadybininko, 
muziejininko, dailininko ar kitą) kvalifikaciją arba dirbantis kultūros, meno ir 
kūrybinių industrijų srityje.

Kūrybinės industrijos
gebėjimai bei talentas, kurios gali kurti materialią gerovę bei darbo vietas, kartu 
kurdamos intelektinę nuosavybę.
amatai, architektūra, dizainas, kinas ir videomenas, leidyba, vaizduojam
taikomasis menas, muzika, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, radijo ir 
televizijos programų kūrimas ir transliacija, reklama, scenos menai ir kitos sritys, 
kuriose jungiasi kultūros bei ūkinės veiklos aspektai.

Smulkiojo ir vidutinio versl
ar vidutinė įmonė ar verslininkas.
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TUDIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS  
Kultūros ir kūrybos sektorius – sektorius kuriam priklauso architektūra, dailieji 
amatai, kultūros paveldas, dizainas, festivaliai, mada, kinas, muzika, scenos ir 
vaizduojamieji menai, bibliotekos, leidyba, radijas ir televizija. Jie sukuria iki 4,5 % 
ES BVP ir jų indėlis reikšmingas kitiems sektoriams, kuriuose kūrybingumas ir 
dizainas vis labiau skatina inovacijas. 

Kultūros paslaugos – tai paslaugos, vertinamos kaip turinči
naudojimo sritį ar paskirtį, kurios įkūnija arba išreiškia kultūrų raišką, 
neatsižvelgiant į komercinę vertę, kurią jos gali turėti. Šioje studijoje analizuojamos 
kultūros paslaugos apima muziejų, bibliotekų, cirko, kino filmų gamybos
rodymo veiklą, visų meno rūšių, kultūros renginius (teatro spektaklius, muzikos, 
choreografijos renginius, kultūros renginius vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei 
tautodailės parodas ir kt.).  

Kultūros specialistas – asmuo, įgijęs kurią nors kultūros ir
(bibliotekininko, chorvedžio, choreografo, režisieriaus, kultūros vadybininko, 
muziejininko, dailininko ar kitą) kvalifikaciją arba dirbantis kultūros, meno ir 
kūrybinių industrijų srityje. 

Kūrybinės industrijos – veiklos, kurių pagrindas ind
gebėjimai bei talentas, kurios gali kurti materialią gerovę bei darbo vietas, kartu 
kurdamos intelektinę nuosavybę. Kūrybinėms industrijoms Lietuvoje priskirtina 
amatai, architektūra, dizainas, kinas ir videomenas, leidyba, vaizduojam
taikomasis menas, muzika, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, radijo ir 
televizijos programų kūrimas ir transliacija, reklama, scenos menai ir kitos sritys, 
kuriose jungiasi kultūros bei ūkinės veiklos aspektai. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonė (SVI) – labai maža
ar vidutinė įmonė ar verslininkas. 
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sektorius kuriam priklauso architektūra, dailieji 
amatai, kultūros paveldas, dizainas, festivaliai, mada, kinas, muzika, scenos ir 

ieji menai, bibliotekos, leidyba, radijas ir televizija. Jie sukuria iki 4,5 % 
ES BVP ir jų indėlis reikšmingas kitiems sektoriams, kuriuose kūrybingumas ir 

tai paslaugos, vertinamos kaip turinčios išskirtinį požymį, 
naudojimo sritį ar paskirtį, kurios įkūnija arba išreiškia kultūrų raišką, 
neatsižvelgiant į komercinę vertę, kurią jos gali turėti. Šioje studijoje analizuojamos 
kultūros paslaugos apima muziejų, bibliotekų, cirko, kino filmų gamybos ir 
rodymo veiklą, visų meno rūšių, kultūros renginius (teatro spektaklius, muzikos, 
choreografijos renginius, kultūros renginius vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei 

asmuo, įgijęs kurią nors kultūros ir meno srities 
(bibliotekininko, chorvedžio, choreografo, režisieriaus, kultūros vadybininko, 
muziejininko, dailininko ar kitą) kvalifikaciją arba dirbantis kultūros, meno ir 

veiklos, kurių pagrindas individo kūrybiškumas, 
gebėjimai bei talentas, kurios gali kurti materialią gerovę bei darbo vietas, kartu 

Kūrybinėms industrijoms Lietuvoje priskirtina – 
amatai, architektūra, dizainas, kinas ir videomenas, leidyba, vaizduojamasis, 
taikomasis menas, muzika, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, radijo ir 
televizijos programų kūrimas ir transliacija, reklama, scenos menai ir kitos sritys, 

 

labai maža įmonė, maža įmonė 



 

 

1 SANTRAUKA 
Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
bendruomenę telkiančiu veiksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau 
siejama 
kultūros politikos tikslų
mobilumą pereinant prie kūrybiškos ekonomikos, būtina peržiūrėti tradicinius 
kultūros sklaidos modelius, o
kultūros infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirti įgūdžių tobulinimui, finansavimo 
galimybių gerinimui, konkurencingumo didinimui. 

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tie
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų bei atlikėjų 
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. 
2012 m. 
Kauno miesto savivaldybės įstaig
plėtros skyrius. 

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
optimiza
kultūrinio konteksto bei sisteminė visų iki 2012 m. veikusių Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros, veiklos ir finansinė analizė. Specialiai 
šiam tyrimui Kauno mi
statistinius duomenis, užpildydamos
pat buvo pasitelktos kultūros įstaigų veiklos ataskaitos, vykdomi individualūs 
pokalbiai su kultūros įstaigų darbuotoja
patalpose. 

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kultūros 
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja ket

1)
2)
3)
4)

Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus analizę, įvertinus 
jo specifiką ir
modeliai, nukreipti į kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, kultūros infrastruktūros 
modernizavimą ir kultūros paslaugų kokybės gerinimą:

� Būtinųjų pokyčių arba
paremta Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir 
disponavimu jomis panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu.

� Kultūros įstaigų veiklos liberaliza
apimanti būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, prioritetą 
teikiant kultūros įstaigų veiklos finansavimo lankstumui. 
įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės veiklos, mokslo meno ir verslo 
bendradarbiavimo skatinimą. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
bendruomenę telkiančiu veiksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau 
siejama su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Siekiant ES 
kultūros politikos tikslų – didinti gebėjimus eksperimentuoti, skatinti mainus ir 
mobilumą pereinant prie kūrybiškos ekonomikos, būtina peržiūrėti tradicinius 
kultūros sklaidos modelius, optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir modernizuoti 
kultūros infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirti įgūdžių tobulinimui, finansavimo 
galimybių gerinimui, konkurencingumo didinimui.  

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tie
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų bei atlikėjų 
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. 
2012 m. pradžioje Kauno mieste funkcionavo 22 kultūros sričiai priskiriam
Kauno miesto savivaldybės įstaigos, kurių veiklą koordinuoja Kultūros ir turizmo 
plėtros skyrius.  

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
optimizavimo alternatyvas, šioje galimybių studijoje buvo atliekama Kauno miesto 
kultūrinio konteksto bei sisteminė visų iki 2012 m. veikusių Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros, veiklos ir finansinė analizė. Specialiai 
šiam tyrimui Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos parengė pirminius 

atistinius duomenis, užpildydamos studijos rengėjų parengtą formą, analizei taip 
pat buvo pasitelktos kultūros įstaigų veiklos ataskaitos, vykdomi individualūs 
pokalbiai su kultūros įstaigų darbuotojais, lankomasi kultūros įstaigų veiklos 
patalpose.  

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kultūros 
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja ket

1) Infrastruktūros nepakankamumas 
2) Strateginio planavimo kultūros srityje trūkumas
3) Finansavimo nepakankamumas 
4) Personalo nepakankamumas 

 
Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus analizę, įvertinus 
jo specifiką ir problematiką, buvo suformuluoti trys plėtotini kultūros sklaidos 
modeliai, nukreipti į kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, kultūros infrastruktūros 
modernizavimą ir kultūros paslaugų kokybės gerinimą:

Būtinųjų pokyčių arba infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva
paremta Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir 
disponavimu jomis panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu.
Kultūros įstaigų veiklos liberalizavimo arba finansavimo optimizavimo alternatyva,
apimanti būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, prioritetą 
teikiant kultūros įstaigų veiklos finansavimo lankstumui. Šios alternatyvos veiklos nukreiptos į kultūros
įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės veiklos, mokslo meno ir verslo 
bendradarbiavimo skatinimą.  
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Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
bendruomenę telkiančiu veiksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau 

su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Siekiant ES 
didinti gebėjimus eksperimentuoti, skatinti mainus ir 

mobilumą pereinant prie kūrybiškos ekonomikos, būtina peržiūrėti tradicinius 
ptimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir modernizuoti 

kultūros infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirti įgūdžių tobulinimui, finansavimo 
 

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tiek turinio 
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų bei atlikėjų 
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. 

Kauno mieste funkcionavo 22 kultūros sričiai priskiriamos 
, kurių veiklą koordinuoja Kultūros ir turizmo 

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
šioje galimybių studijoje buvo atliekama Kauno miesto 

kultūrinio konteksto bei sisteminė visų iki 2012 m. veikusių Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros, veiklos ir finansinė analizė. Specialiai 

kultūros įstaigos parengė pirminius 
studijos rengėjų parengtą formą, analizei taip 

pat buvo pasitelktos kultūros įstaigų veiklos ataskaitos, vykdomi individualūs 
is, lankomasi kultūros įstaigų veiklos 

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kultūros 
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja keturis išeities ramsčius:  

Strateginio planavimo kultūros srityje trūkumas 

Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus analizę, įvertinus 
problematiką, buvo suformuluoti trys plėtotini kultūros sklaidos 

modeliai, nukreipti į kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, kultūros infrastruktūros 
modernizavimą ir kultūros paslaugų kokybės gerinimą: 

r strateginio planavimo alternatyva, 
paremta Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir 
disponavimu jomis panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu. 

vimo arba finansavimo optimizavimo alternatyva, 
apimanti būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, prioritetą 

Šios alternatyvos veiklos nukreiptos į kultūros 
įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės veiklos, mokslo meno ir verslo 



 

 

� Kultūros įstaigų stiprinimo arba valdymo optimizavimo alternatyva, 
pokyčių alternatyvos sprendinius ir kult
įstaigų koncentracijai ir valdymo optimizavimui. 

Galimybių studijos alternatyvų finansinės analizės skaičiavimų metu buvo 
nustatyta, kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu neb
pelningos alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir 
nesukurs finansinės naudos investuotojams, lyginant su atliktomis investicijomis. 
Atlikus galimybių studijos „
savitumui
optimizavimo alternatyva
ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto 
normą, lygi 
ekonominės naudos ir kaštų santykis (ENS) 

Atrinktos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu yra parengti pasiūlymai 
Kauno miesto 2013
priemonių vertė veiklos plano periodui 

 

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kultūros įstaigų stiprinimo arba valdymo optimizavimo alternatyva, 
pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, prioritetą teikiant kultūros 
įstaigų koncentracijai ir valdymo optimizavimui.  

Galimybių studijos alternatyvų finansinės analizės skaičiavimų metu buvo 
nustatyta, kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu neb
pelningos alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir 
nesukurs finansinės naudos investuotojams, lyginant su atliktomis investicijomis. 
Atlikus galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 

vitumui“ ekonominę analizę, buvo nustatyta, kad pasirinkta 
optimizavimo alternatyva generuoja teigiamą socialinę
ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto 
normą, lygi 9,6 mln. Lt, ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 
ekonominės naudos ir kaštų santykis (ENS) – 1,24. 

Atrinktos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu yra parengti pasiūlymai 
Kauno miesto 2013–2015 m. strateginio veiklos plano atnaujinimui. 
riemonių vertė veiklos plano periodui – 47 mln. litų. 
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Kultūros įstaigų stiprinimo arba valdymo optimizavimo alternatyva, apimanti būtinųjų 
ūros įstaigų tinklo optimizavimą, prioritetą teikiant kultūros 

Galimybių studijos alternatyvų finansinės analizės skaičiavimų metu buvo 
nustatyta, kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu nebus finansiškai 
pelningos alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir 
nesukurs finansinės naudos investuotojams, lyginant su atliktomis investicijomis. 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
“ ekonominę analizę, buvo nustatyta, kad pasirinkta finansavimo 

generuoja teigiamą socialinę-ekonominę naudą: 
ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto 

nė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 10,69 proc., 

Atrinktos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu yra parengti pasiūlymai 
2015 m. strateginio veiklos plano atnaujinimui. Alternatyvos 

47 mln. litų.  



 

 

2 ĮVADAS 
Kauno miesto savivaldybės administracija įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didi
02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių 
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektą, kurio pagrindinis 
tikslas 
Projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant uždav
2015 
rezultatais.

Įgyvendinant šį projektą yra rengiama Kauno miesto 
regiono savitumui tiriamoji studija, kurios 
siūlomos įtraukti į kauno miesto strateginį veiklos planą. 
parengti kultūros infrastruktūros optimizavimo planą ir identifikuoti 
priemones teikiamų kultūros paslaugų kokybės gerinimui siekiant didinti 
kultūros prieinamumą regione, demokratizuoti valdymą ir plėtoti 
savireguliaciją bendrosios gyventojų kultūros ugdymo ir etnokultūros 
puoselėjimo srityje

Studijos
organizacinė struktūra nacionaliniu, savivaldos ir nevalstybiniu lygmeniu, 
orientuojantis į savivaldos lygmens institucijų 
reguliavimo 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono savitumui tiriamoji studija apima:

� Kultūros ir kūrybos sektoriaus aplinkos ir išteklių analizę
socialinių ir technologinių veiksnių įtaką kultūros sri

� Kauno miesto kultūros politikos įgyvendinimo institucinio konteksto ir Europos Sąjungos 
kultūros politikos prioritetų ir nacionalinės kultūros politi
visapusiškai išnagrinėjant
strateginius tikslus dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos veiklos kultūros srityje.

� Kauno miesto savivaldybės kultūros (infrastruktūros ir kūrybinio potencialo) būklės 
duomenų analizę, kultūrinės veiklos kontekstą analizuojant 
teisinio kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo aspektu, infrastruktūros išvystymo ir prieinamumo 
aspektu, personalo struktūros ir poreikio aspektu, finansinio kultūros įstaigų gyvybingumo bei 
savivaldybės skiriamo finansavimo būtinumo ir efektyvumo aspektu. 

� Gyventojų poreikių tyrimą
negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių rodiklių, kurie yra sunkiai 
pamatuojami, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir poreikių tenkinimo aspektu. Siekiant 
visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste bei gyventojų pasitenkinimą 
šiomis paslaugomis, buvo atliekamas Kauno miesto ir regiono gyventojų 

� Galimų pokyčių strateginių krypčių 
kultūros sklaidos modelius.

� Kultūros sektoriaus potencialo įtakos regiono savitumui 
skirtingas strateginių krypčių

Studijoje taikomas sisteminės 
veiklos tendencijas ir ilgalaikes strateginių spre
analizei pasirinktas 2009 
duomenys studijos rengimo metu dar nebuvo susisteminti ir prieinami. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kauno miesto savivaldybės administracija įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1

R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių 
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektą, kurio pagrindinis 
tikslas – tobulinti strateginio planavimo procesą 
Projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant uždavinį –

 metų strateginį veiklos planą, pasinaudojant sektorinių studijų ir strategijų 
rezultatais.  

Įgyvendinant šį projektą yra rengiama Kauno miesto 
regiono savitumui tiriamoji studija, kurios rekomenduojamos priemonės bus 
siūlomos įtraukti į kauno miesto strateginį veiklos planą. 
parengti kultūros infrastruktūros optimizavimo planą ir identifikuoti 

iemones teikiamų kultūros paslaugų kokybės gerinimui siekiant didinti 
kultūros prieinamumą regione, demokratizuoti valdymą ir plėtoti 
savireguliaciją bendrosios gyventojų kultūros ugdymo ir etnokultūros 
puoselėjimo srityje. 

Studijos tyrimo objektas – Kauno miesto kultūros įstaigų 
organizacinė struktūra nacionaliniu, savivaldos ir nevalstybiniu lygmeniu, 
orientuojantis į savivaldos lygmens institucijų kultūros ir kūrybos sektoriaus 
reguliavimo galimybes realizuojant gyventojų kultūros ugdymo funkciją. 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono savitumui tiriamoji studija apima:

ultūros ir kūrybos sektoriaus aplinkos ir išteklių analizę, įvertinant politinių, ekonominių, 
socialinių ir technologinių veiksnių įtaką kultūros sričiai.  
Kauno miesto kultūros politikos įgyvendinimo institucinio konteksto ir Europos Sąjungos 
kultūros politikos prioritetų ir nacionalinės kultūros politikos gairių sąveikos įvertinimą
visapusiškai išnagrinėjant kultūros ir kūrybos sektoriaus reguliavimo aplinką bei išryškinant naujus 
strateginius tikslus dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos veiklos kultūros srityje.
Kauno miesto savivaldybės kultūros (infrastruktūros ir kūrybinio potencialo) būklės 

, kultūrinės veiklos kontekstą analizuojant veiklos apimties ir dalyvavimo aspektu, 
teisinio kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo aspektu, infrastruktūros išvystymo ir prieinamumo 
aspektu, personalo struktūros ir poreikio aspektu, finansinio kultūros įstaigų gyvybingumo bei 

finansavimo būtinumo ir efektyvumo aspektu.  
Gyventojų poreikių tyrimą. Kultūrinės veiklos vertinimas pagal abstrakčius kiekybinius kriterijus 
negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių rodiklių, kurie yra sunkiai 

mi, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir poreikių tenkinimo aspektu. Siekiant 
visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste bei gyventojų pasitenkinimą 
šiomis paslaugomis, buvo atliekamas Kauno miesto ir regiono gyventojų nuomonės tyrimas. 
Galimų pokyčių strateginių krypčių (alternatyvų) nustatymą, suformuluojant tris alternatyvius 
kultūros sklaidos modelius. 
Kultūros sektoriaus potencialo įtakos regiono savitumui identifikavimą
skirtingas strateginių krypčių koncepcijas.  

Studijoje taikomas sisteminės analizės metodas. Siekiant užfiksuoti kultūros įstaigų 
veiklos tendencijas ir ilgalaikes strateginių sprendimų reikalaujančias problemas
analizei pasirinktas 2009 – 2011 m. laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kad
duomenys studijos rengimo metu dar nebuvo susisteminti ir prieinami. 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui] 
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Kauno miesto savivaldybės administracija įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

nimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-
R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių 

(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektą, kurio pagrindinis 
tobulinti strateginio planavimo procesą Kauno miesto savivaldybėje. 

– parengti Kauno miesto 2013-
metų strateginį veiklos planą, pasinaudojant sektorinių studijų ir strategijų 

Įgyvendinant šį projektą yra rengiama Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos 
rekomenduojamos priemonės bus 

siūlomos įtraukti į kauno miesto strateginį veiklos planą. Šios studijos tikslas – 
parengti kultūros infrastruktūros optimizavimo planą ir identifikuoti 

iemones teikiamų kultūros paslaugų kokybės gerinimui siekiant didinti 
kultūros prieinamumą regione, demokratizuoti valdymą ir plėtoti 
savireguliaciją bendrosios gyventojų kultūros ugdymo ir etnokultūros 

miesto kultūros įstaigų institucinis kontekstas ir 
organizacinė struktūra nacionaliniu, savivaldos ir nevalstybiniu lygmeniu, 

kultūros ir kūrybos sektoriaus 
ros ugdymo funkciją.  

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono savitumui tiriamoji studija apima:  

įvertinant politinių, ekonominių, 

Kauno miesto kultūros politikos įgyvendinimo institucinio konteksto ir Europos Sąjungos 
kos gairių sąveikos įvertinimą, 

o aplinką bei išryškinant naujus 
strateginius tikslus dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos veiklos kultūros srityje. 
Kauno miesto savivaldybės kultūros (infrastruktūros ir kūrybinio potencialo) būklės 

veiklos apimties ir dalyvavimo aspektu, 
teisinio kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo aspektu, infrastruktūros išvystymo ir prieinamumo 
aspektu, personalo struktūros ir poreikio aspektu, finansinio kultūros įstaigų gyvybingumo bei 

. Kultūrinės veiklos vertinimas pagal abstrakčius kiekybinius kriterijus 
negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių rodiklių, kurie yra sunkiai 

mi, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir poreikių tenkinimo aspektu. Siekiant 
visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste bei gyventojų pasitenkinimą 

nuomonės tyrimas.  
suformuluojant tris alternatyvius 

identifikavimą, realizuojant 

iekiant užfiksuoti kultūros įstaigų 
ndimų reikalaujančias problemas, 

laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. 
duomenys studijos rengimo metu dar nebuvo susisteminti ir prieinami. Tyrime 



 

 

buvo remiamasi ES, nacionaliniais ir Kauno miesto strateginiais
dokumentais, Kauno miesto s
kultūros įsta
veiklos programomis ir ataskaitomis, 
statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Eurostato 
duomenų bazėmis, jau atliktais kultū

Rekomenduojamos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu 
pasiūlymai Kauno miesto 2013
įvardijant tikslu, uždavinius, priemones, jų rodiklius, įgyven
reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius. 

 

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

buvo remiamasi ES, nacionaliniais ir Kauno miesto strateginiais
dokumentais, Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ataskaitomis, 
kultūros įstaigų veiklos programomis ir ataskaitomis, 
veiklos programomis ir ataskaitomis, kultūros projektų dalykinėmis ataskaitomis, 
statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Eurostato 
duomenų bazėmis, jau atliktais kultūros sektoriaus tyrimais ir publikacijomis. 

Rekomenduojamos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu 
pasiūlymai Kauno miesto 2013–2015 m. strateginio veiklos plano atnaujinimui, 
įvardijant tikslu, uždavinius, priemones, jų rodiklius, įgyven
reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius.  
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buvo remiamasi ES, nacionaliniais ir Kauno miesto strateginiais kultūros srities 
avivaldybės kultūros įstaigų vadovų ataskaitomis, 

igų veiklos programomis ir ataskaitomis, sezoninėmis kūrybinės 
kultūros projektų dalykinėmis ataskaitomis, 

statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Eurostato 
ros sektoriaus tyrimais ir publikacijomis.  

Rekomenduojamos projekto įgyvendinimo alternatyvos pagrindu yra parengti 
2015 m. strateginio veiklos plano atnaujinimui, 

įvardijant tikslu, uždavinius, priemones, jų rodiklius, įgyvendinimo laikotarpius, 



 

 

3 ESAMOS SITUACIJOS ANA

3.1 KŪRYBOS IR KULTŪROS 

ANALIZĖ 

3.1.1  POLITINIŲ VEIKSNIŲ AN

KRYPTYS  
Kultūros polit
ES darbo plane 2011
kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas
lydinčiuose dokumentuose. ES kultūr
platų spektrą politikos sričių: kultūros įvairov
kūrybin
Europos Komisij
„Komunikatas apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę“
(KOM(2007) 242) buvo suformuluoti
Sąjungos veiklos kultūr

� kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo skatinimas
� kultūros, kaip kūrybiškumo katalizatoriaus skatinimas įgyvendinant Lisabonos strategiją;
� kultūros, kaip labai svarbios Europos Sąjungos tarptautinių santykių dalies skatinimas.

2007 m. gruodžio mėn.
stiprin
išnaudoti kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių SVI potencialą
plėtros strateginiuose dokumentuose įtvirtinta kultūros ir kūrybos sektorių sąvoka, 
jau apima ne t
paveldą) bet taip pat ir kiną, vaizdo įrašus, televiziją ir radiją, vaizdo žaidimus, 
naująją žiniasklaidą, knygas bei spaudą. Kūrybos sektoriui priklauso architektūra ir 
dizainas, padedan
sektoriaus šakos (grafinis dizainas, mados dizainas ar reklama). 

Kaip teigiama Europos Komisijos žaliojoje knygoje „Kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo išlaisvinimas“ (KOM (2010) 183 gal
konkurencinga kintančiame pasaulyje, ji privalo sudaryti tinkamas sąlygas 
kūrybiškumui ir inovacijoms, kad suklestėtų naujoviška verslumo kultūra. Kad 
kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų kuo geriau pasinaudoti kultūrų įvai
globalizacijos ir skaitmeninės eros teikiamomis galimybėmis, kurios yra tolesnės 
šios pramonės plėtotės varomoji jėga, reikia: 

� didinti gebėjimus eksperimentuoti
finansavimo galimybių ir ug

� įvairiais būdais, taip pat skatinant mainus ir mobilumą, padėti kultūros ir kūrybos sektorių suklestėti 
visų pirma vietos ir regiono lygmeniu 

� pereiti prie kūrybiškos ekonomikos 
įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse. 

 

                                        
1 Tarybos išvados d
tikslų, 2007 m. 
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/94291.pdf
> 

Siekiant šių tikslų būtina peržiūrėti tradicinius kultūros sklaidos modelius 
diegti skaitmenines technologijas, 
modernizuoti kultūros infrastruktūrą
tobulinimui, finansavimo galimybių gerini
bei fizin
institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, išnaudoti kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ potencialą

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

SAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ  

ULTŪROS SEKTORIAUS APLINKOS 

OLITINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR KULTŪROS POLITIKOS STRATEGINĖS PLĖTRO

Kultūros politikos gairės ir kultūros darbotvarkė nacionalini
ES darbo plane 2011–214 m., Europos Komisijos žaliojoje knygoje „Kultūros ir 
kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas“ bei kituose Europos K
lydinčiuose dokumentuose. ES kultūros politika ir finansiniai mechanizmai apima 
platų spektrą politikos sričių: kultūros įvairovę ir tarpkultūrin
kūrybines industrijas, kultūros paveldą, gebėjimus ir mobilum
Europos Komisijos paskelbtame komunikate 
Komunikatas apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę“

(KOM(2007) 242) buvo suformuluoti nauji strateginiai tikslai dėl Europos 
Sąjungos veiklos kultūros srityje: 

kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo skatinimas; 
kultūros, kaip kūrybiškumo katalizatoriaus skatinimas įgyvendinant Lisabonos strategiją;
kultūros, kaip labai svarbios Europos Sąjungos tarptautinių santykių dalies skatinimas.

2007 m. gruodžio mėn. Europos Vadovu Tarybos išvadose pabrėžta reikmė 
stiprinti švietimo, mokymo ir kultūros bei kūrybos sektorių
išnaudoti kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių SVI potencialą
plėtros strateginiuose dokumentuose įtvirtinta kultūros ir kūrybos sektorių sąvoka, 
jau apima ne tik tradicinius meno sektorius (scenos meną, vizualinį meną, kultūros 
paveldą) bet taip pat ir kiną, vaizdo įrašus, televiziją ir radiją, vaizdo žaidimus, 
naująją žiniasklaidą, knygas bei spaudą. Kūrybos sektoriui priklauso architektūra ir 
dizainas, padedantys integruoti kūrybos aspektą į platesnę veiklą, bei smulkesnės 
sektoriaus šakos (grafinis dizainas, mados dizainas ar reklama). 

Kaip teigiama Europos Komisijos žaliojoje knygoje „Kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo išlaisvinimas“ (KOM (2010) 183 galutinis), jei Europa nori išlikti 
konkurencinga kintančiame pasaulyje, ji privalo sudaryti tinkamas sąlygas 
kūrybiškumui ir inovacijoms, kad suklestėtų naujoviška verslumo kultūra. Kad 
kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų kuo geriau pasinaudoti kultūrų įvai
globalizacijos ir skaitmeninės eros teikiamomis galimybėmis, kurios yra tolesnės 
šios pramonės plėtotės varomoji jėga, reikia:  

eksperimentuoti, kurti inovacijas ir siekti sėkmingo verslo, teikti daugiau 
finansavimo galimybių ir ugdyti reikiamus įgūdžius;  
įvairiais būdais, taip pat skatinant mainus ir mobilumą, padėti kultūros ir kūrybos sektorių suklestėti 

vietos ir regiono lygmeniu ir pademonstruoti savo gebėjimus 
pereiti prie kūrybiškos ekonomikos skatinant papildomą kultūros ir kūrybos sektorių naudą 
įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse.  

                                                
Tarybos išvados dėl kultūros ir kūrybinio sektorių indėlio siekiant Lisabonos strategijos 

ų, 2007 m. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/94291.pdf

Siekiant šių tikslų būtina peržiūrėti tradicinius kultūros sklaidos modelius 
egti skaitmenines technologijas, optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir 

modernizuoti kultūros infrastruktūrą, daugiau dėmesio 
tobulinimui, finansavimo galimybių gerinimui, konkurencingumo didinimui,
bei fizinės ir socialinės aplinkos, kurioje kūrybiniai darbuotojai ir susijusios 
institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, išnaudoti kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ potencialą, gerinimui. 
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SEKTORIAUS APLINKOS IR IŠTEKLIŲ (PEST)  

S STRATEGINĖS PLĖTROS 

ir kultūros darbotvarkė nacionaliniu ir ES lygiu išdėstyta 
Europos Komisijos žaliojoje knygoje „Kultūros ir 

bei kituose Europos Komisijos 
os politika ir finansiniai mechanizmai apima 

ir tarpkultūrinį dialogą, kultūrines ir 
ir mobilumą bei kitas. 2007 m. 

 kultūros tema pavadinimu 
Komunikatas apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę“ 

nauji strateginiai tikslai dėl Europos 

kultūros, kaip kūrybiškumo katalizatoriaus skatinimas įgyvendinant Lisabonos strategiją; 
kultūros, kaip labai svarbios Europos Sąjungos tarptautinių santykių dalies skatinimas. 

Tarybos išvadose pabrėžta reikmė 
kultūros bei kūrybos sektorių sąsajas ir maksimaliai 

išnaudoti kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių SVI potencialą1. ES kultūros 
plėtros strateginiuose dokumentuose įtvirtinta kultūros ir kūrybos sektorių sąvoka, 

ik tradicinius meno sektorius (scenos meną, vizualinį meną, kultūros 
paveldą) bet taip pat ir kiną, vaizdo įrašus, televiziją ir radiją, vaizdo žaidimus, 
naująją žiniasklaidą, knygas bei spaudą. Kūrybos sektoriui priklauso architektūra ir 

tys integruoti kūrybos aspektą į platesnę veiklą, bei smulkesnės 
sektoriaus šakos (grafinis dizainas, mados dizainas ar reklama).  

Kaip teigiama Europos Komisijos žaliojoje knygoje „Kultūros ir kūrybos sektorių 
utinis), jei Europa nori išlikti 

konkurencinga kintančiame pasaulyje, ji privalo sudaryti tinkamas sąlygas 
kūrybiškumui ir inovacijoms, kad suklestėtų naujoviška verslumo kultūra. Kad 
kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų kuo geriau pasinaudoti kultūrų įvairovės, 
globalizacijos ir skaitmeninės eros teikiamomis galimybėmis, kurios yra tolesnės 

, kurti inovacijas ir siekti sėkmingo verslo, teikti daugiau 

įvairiais būdais, taip pat skatinant mainus ir mobilumą, padėti kultūros ir kūrybos sektorių suklestėti 
ir pademonstruoti savo gebėjimus visame pasaulyje;  

papildomą kultūros ir kūrybos sektorių naudą 

lio siekiant Lisabonos strategijos 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/94291.pdf 

Siekiant šių tikslų būtina peržiūrėti tradicinius kultūros sklaidos modelius bei 
optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir 

, daugiau dėmesio skirti įgūdžių 
mui, konkurencingumo didinimui, 

kurioje kūrybiniai darbuotojai ir susijusios 
institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, išnaudoti kultūros ir kūrybos 



 

 

ES lygmeniu Komisija siūlo strategiškai panaudoti 1,8 mlrd. eurų, atidėtų kitai 
Kūrybingos E

� skatinti verslumą mažinant biurokratines kliūtis mažosioms įmonėms, kurios sudaro didelę kultūros ir 
kūrybos sektoriaus dalį; 

� integruoti ES skaitmeninę rinką, pavyzdžiui, laikantis bendro požiūrio į intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą ir pasiekiant, kad internetu būtų pard

� skatinti megzti ryšius ir dalytis verslo praktika visoje Europoje;

� garantuoti bankų paskolas siekiant sudaryti daugiau galimybių kūrybos sektoriaus įmonėms ir 
organizacijoms gauti finansavimą;

� remti priemones, kuriomis būtų p
eksportuojama tarptautiniu mastu;

� teikti lėšų švietimui ir mokymui, pavyzdžiui, vykdant ES programą „Erasmus visiems“;

� panaudoti įvairias esamas lėšas siekiant, kad kultūra būtų labiau priside
vystymosi tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse.

Komisija taip pat nori paskatinti stipresnę įvairių politikos sričių 
kultūros, švietimo, pramonės, ekonomikos reikalų, turizmo, miestų ir regionų 
vystymosi ir teritori
sektorių finansavimą, planuojama telkti ES lėšas per 2014
„Kūrybiška Europa“, kurios biudžetas 
fondus.

Ūkio ministerijai bendr
programų, jau 
sritį šalia
strategijoje
gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI

� Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas visoje šalyje, siekiant užtikrinti kultūros įvairovę ir jos 
prieinamumą. Skatinti kultūros ir įvairių gyvenimo
ir kultūros paslaugas.  

� Formuoti turtingą kultūrinę terpę, investuojant į viešųjų kultūros institucijų plėtrą ir jų integraciją, 
skatinant visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose. Sudaryti sąlygas kultūr
skatinant tarptautinius kultūrinius mainus ir tarptautinį kūrėjų judumą. Didinti kultūros sklaidą 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldo ir šiuolaikinio kultūros 
turinio skaitmeninimui.  

� Kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai; sudaryti palankias sąlygas kūrybos ir 
kultūros pramonės plėtrai šalyje bei konkurencingumui tarptautinėse rinkose. 

 

3.1.2  EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ A

KONTEKSTE  
Kauno reg
tenkančios vienam gyventojui, Kauno apskrityje siekia 95 proc. šalies vidurkio ir 
nors atsilieka nuo Vilniaus (149,2 proc. šalies vidurkio) ar Klaipėdos regionų 
(111,3 proc. šalies vidurkio), tači

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ES lygmeniu Komisija siūlo strategiškai panaudoti 1,8 mlrd. eurų, atidėtų kitai 
Kūrybingos Europos programai (2014–2020 m.). Planai:

žinant biurokratines kliūtis mažosioms įmonėms, kurios sudaro didelę kultūros ir 

integruoti ES skaitmeninę rinką, pavyzdžiui, laikantis bendro požiūrio į intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą ir pasiekiant, kad internetu būtų parduodama mažiau padirbtų prekių;

skatinti megzti ryšius ir dalytis verslo praktika visoje Europoje; 

garantuoti bankų paskolas siekiant sudaryti daugiau galimybių kūrybos sektoriaus įmonėms ir 
organizacijoms gauti finansavimą; 

remti priemones, kuriomis būtų padedama plėsti auditoriją, išbandomi verslo modeliai ir daugiau 
eksportuojama tarptautiniu mastu; 

teikti lėšų švietimui ir mokymui, pavyzdžiui, vykdant ES programą „Erasmus visiems“;

panaudoti įvairias esamas lėšas siekiant, kad kultūra būtų labiau priside
vystymosi tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse. 

Komisija taip pat nori paskatinti stipresnę įvairių politikos sričių 
kultūros, švietimo, pramonės, ekonomikos reikalų, turizmo, miestų ir regionų 
vystymosi ir teritorinio planavimo – dalyvių partnerystę. Siekiant padidinti šių 
sektorių finansavimą, planuojama telkti ES lėšas per 2014
„Kūrybiška Europa“, kurios biudžetas – 1,8 mlrd. EUR, ir per sanglaudos politikos 
fondus. 

Ūkio ministerijai bendradarbiaujant su Švietimo ministerija dėl kompleksinių 
programų, jau išryškėjo siekiai kūrybines industrijas

į šalia nanotechnologijos, biotechnologijos, lazerių.
strategijoje „Lietuva 2030“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 
gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, iškeltos esminės pokyčių iniciatyvos

Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas visoje šalyje, siekiant užtikrinti kultūros įvairovę ir jos 
prieinamumą. Skatinti kultūros ir įvairių gyvenimo sričių partnerystę, panaudojant kūrybos produktus 

Formuoti turtingą kultūrinę terpę, investuojant į viešųjų kultūros institucijų plėtrą ir jų integraciją, 
skatinant visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose. Sudaryti sąlygas kultūr
skatinant tarptautinius kultūrinius mainus ir tarptautinį kūrėjų judumą. Didinti kultūros sklaidą 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldo ir šiuolaikinio kultūros 

 
gas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai; sudaryti palankias sąlygas kūrybos ir 

kultūros pramonės plėtrai šalyje bei konkurencingumui tarptautinėse rinkose. 

KONOMINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ KULTŪROS IR KŪRYBOS 

Kauno regione 2010 m. buvo sukurta 19 proc. šalies BVP. BVP apimtys, 
tenkančios vienam gyventojui, Kauno apskrityje siekia 95 proc. šalies vidurkio ir 
nors atsilieka nuo Vilniaus (149,2 proc. šalies vidurkio) ar Klaipėdos regionų 
(111,3 proc. šalies vidurkio), tačiau bendrai vertinant Kauno miesto materialinės 
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ES lygmeniu Komisija siūlo strategiškai panaudoti 1,8 mlrd. eurų, atidėtų kitai 
. Planai:  

žinant biurokratines kliūtis mažosioms įmonėms, kurios sudaro didelę kultūros ir 

integruoti ES skaitmeninę rinką, pavyzdžiui, laikantis bendro požiūrio į intelektinės nuosavybės teisių 
uodama mažiau padirbtų prekių; 

garantuoti bankų paskolas siekiant sudaryti daugiau galimybių kūrybos sektoriaus įmonėms ir 

adedama plėsti auditoriją, išbandomi verslo modeliai ir daugiau 

teikti lėšų švietimui ir mokymui, pavyzdžiui, vykdant ES programą „Erasmus visiems“; 

panaudoti įvairias esamas lėšas siekiant, kad kultūra būtų labiau prisidedama prie regionų ir vietos 

Komisija taip pat nori paskatinti stipresnę įvairių politikos sričių – visų pirma 
kultūros, švietimo, pramonės, ekonomikos reikalų, turizmo, miestų ir regionų 

dalyvių partnerystę. Siekiant padidinti šių 
sektorių finansavimą, planuojama telkti ES lėšas per 2014–2020 m. programą 

1,8 mlrd. EUR, ir per sanglaudos politikos 

su Švietimo ministerija dėl kompleksinių 
s prioritetizuoti kaip inovacijų 

nanotechnologijos, biotechnologijos, lazerių. Lietuvos pažangos 
os Respublikos Seimo 2012 m. 

esminės pokyčių iniciatyvos: 

Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas visoje šalyje, siekiant užtikrinti kultūros įvairovę ir jos 
sričių partnerystę, panaudojant kūrybos produktus 

Formuoti turtingą kultūrinę terpę, investuojant į viešųjų kultūros institucijų plėtrą ir jų integraciją, 
skatinant visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose. Sudaryti sąlygas kultūros dinamiškumui, ypač 
skatinant tarptautinius kultūrinius mainus ir tarptautinį kūrėjų judumą. Didinti kultūros sklaidą 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldo ir šiuolaikinio kultūros 

gas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai; sudaryti palankias sąlygas kūrybos ir 
kultūros pramonės plėtrai šalyje bei konkurencingumui tarptautinėse rinkose.  

KULTŪROS IR KŪRYBOS SEKTORIŲ PLĖTROS 

ione 2010 m. buvo sukurta 19 proc. šalies BVP. BVP apimtys, 
tenkančios vienam gyventojui, Kauno apskrityje siekia 95 proc. šalies vidurkio ir 
nors atsilieka nuo Vilniaus (149,2 proc. šalies vidurkio) ar Klaipėdos regionų 

au bendrai vertinant Kauno miesto materialinės 



 

 

galimybės yra nemažos. 
centru
įmonių. 

Pav. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

2010 m. BVP apimtys Kauno regione siekė 18 043,5 mln. Lt. Pagal BVP apimtis 
Kauno regionas yra antras Lietuvoje po Vilniaus regiono, kurio BVP vertė 2010 m
buvo 36 461,1 mln. Lt. Pagal bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam 
gyventojui, rodiklius Kauno regionas atsilieka nuo Vilniaus (43,2 tūkst. Lt) ir 
Klaipėdos (32,2 tūkst. Lt)
Kauno regione, kaip ir visoj

LR Finansų ministerijos prognozėmis, BVP šalyje 2013 m. augs 3 proc., 
atsižvelgus į šiuo metu suformuotus 2007
paramos įsisavinimo pla
2014–
Atsigaunanti darbo rinka, augančios gyventojų pajamos, optimistiniai vartotojų 
lūkesčiai, sėkmingai įsisavinama ES finansinė para
2012 m. pirmoje pusėje sudarė palankias sąlygas vidaus paklausai augti: pirmąjį 
2012 m. pusmetį namų ūkių vartojimas augo 5,9 procento, o bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas 

2012 m. pradžioje Kauno 
proc. šalyje registruotų ūkio subjektų, atitinkamai Vilniaus 
25 881 (31 proc.), Klaipėdos 
subjektų skaičius Kauno regione kito nestabil
savivaldybėje veikė 12.142 ūkio subjektai, 2010 m. 
Vadovaujantis kūrybinių industrijų Kauno regione socialine, ekonomine analize
apie 10 proc. šių ūkio subjektų galima priskirti Kūrybinių industr
Statistikos departamento duomenimis, Kauno apskrityje bendrosios pridėtinės 
vertės struktūroje meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla sudaro 2 proc., 
Kauno ir Šiaulių regione 
– 1,4 proc. 

                                        
2  Kūrybinių industrijų žemėlapis / socialinė, ekonominė analizė / Kauno regione. 
Tarptautinio tarpregioninio bendradarbiavimo INTERREG IV C programos finansuojamas 
projektas
 

pr
oc

.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

galimybės yra nemažos. Kauno miestas tradiciškai laikomas Lietuvos pramonės 
centru, čia sukoncentruota didelė dalis pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo 
įmonių.  

Pav. 3-1 Kauno regiono makroekonominiai rodikliai.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.  

2010 m. BVP apimtys Kauno regione siekė 18 043,5 mln. Lt. Pagal BVP apimtis 
Kauno regionas yra antras Lietuvoje po Vilniaus regiono, kurio BVP vertė 2010 m
buvo 36 461,1 mln. Lt. Pagal bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam 
gyventojui, rodiklius Kauno regionas atsilieka nuo Vilniaus (43,2 tūkst. Lt) ir 
Klaipėdos (32,2 tūkst. Lt) regionų, tačiau nuo 2009 m. stebima BVP augimo 
Kauno regione, kaip ir visoje Lietuvoje, tendencija (žr. 

LR Finansų ministerijos prognozėmis, BVP šalyje 2013 m. augs 3 proc., 
atsižvelgus į šiuo metu suformuotus 2007–2013 metų finansinės perspektyvos ES 
paramos įsisavinimo planus ir dėl visuomenės senėjimo mažėjančią darbo jėgą 

–2015 metais BVP augimas gali siekti atitinkamai 3,4 ir 4,3 procento. 
Atsigaunanti darbo rinka, augančios gyventojų pajamos, optimistiniai vartotojų 
lūkesčiai, sėkmingai įsisavinama ES finansinė parama ir žemos palūkanų normos 
2012 m. pirmoje pusėje sudarė palankias sąlygas vidaus paklausai augti: pirmąjį 
2012 m. pusmetį namų ūkių vartojimas augo 5,9 procento, o bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas – 4 procentais. 

2012 m. pradžioje Kauno miesto savivaldybėje veikė 11 681 ūkio subjekta
proc. šalyje registruotų ūkio subjektų, atitinkamai Vilniaus 
25 881 (31 proc.), Klaipėdos – 5 946 (7 proc.). Per pastaruosius trejus metus ūkio 
subjektų skaičius Kauno regione kito nestabiliai. 2011 m. pradžioje Kauno m. 
savivaldybėje veikė 12.142 ūkio subjektai, 2010 m. 
Vadovaujantis kūrybinių industrijų Kauno regione socialine, ekonomine analize
apie 10 proc. šių ūkio subjektų galima priskirti Kūrybinių industr
Statistikos departamento duomenimis, Kauno apskrityje bendrosios pridėtinės 
vertės struktūroje meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla sudaro 2 proc., 
Kauno ir Šiaulių regione – 2,4 proc. Panevėžio – 1,7 proc., Klaipėdos ir Tauragės

1,4 proc.  

                                                
Kūrybinių industrijų žemėlapis / socialinė, ekonominė analizė / Kauno regione. 

Tarptautinio tarpregioninio bendradarbiavimo INTERREG IV C programos finansuojamas 
projektas „Kūrybinis augimas“ / „Creative Growth“, Kaunas, 2009. 
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Kauno miestas tradiciškai laikomas Lietuvos pramonės 
čia sukoncentruota didelė dalis pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo 

 

Kauno regiono makroekonominiai rodikliai. 

2010 m. BVP apimtys Kauno regione siekė 18 043,5 mln. Lt. Pagal BVP apimtis 
Kauno regionas yra antras Lietuvoje po Vilniaus regiono, kurio BVP vertė 2010 m. 
buvo 36 461,1 mln. Lt. Pagal bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam 
gyventojui, rodiklius Kauno regionas atsilieka nuo Vilniaus (43,2 tūkst. Lt) ir 

, tačiau nuo 2009 m. stebima BVP augimo 
tendencija (žr. Pav. 3-1).  

LR Finansų ministerijos prognozėmis, BVP šalyje 2013 m. augs 3 proc., o 
2013 metų finansinės perspektyvos ES 

nus ir dėl visuomenės senėjimo mažėjančią darbo jėgą 
2015 metais BVP augimas gali siekti atitinkamai 3,4 ir 4,3 procento. 

Atsigaunanti darbo rinka, augančios gyventojų pajamos, optimistiniai vartotojų 
ma ir žemos palūkanų normos 

2012 m. pirmoje pusėje sudarė palankias sąlygas vidaus paklausai augti: pirmąjį 
2012 m. pusmetį namų ūkių vartojimas augo 5,9 procento, o bendrojo pagrindinio 

veikė 11 681 ūkio subjektas, 14 
proc. šalyje registruotų ūkio subjektų, atitinkamai Vilniaus miesto savivaldybėje – 

5 946 (7 proc.). Per pastaruosius trejus metus ūkio 
iai. 2011 m. pradžioje Kauno m. 

savivaldybėje veikė 12.142 ūkio subjektai, 2010 m. – 11 610, 2009 m. – 11721. 
Vadovaujantis kūrybinių industrijų Kauno regione socialine, ekonomine analize2, 
apie 10 proc. šių ūkio subjektų galima priskirti Kūrybinių industrijų sektoriui. 
Statistikos departamento duomenimis, Kauno apskrityje bendrosios pridėtinės 
vertės struktūroje meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla sudaro 2 proc., 

1,7 proc., Klaipėdos ir Tauragės 

Kūrybinių industrijų žemėlapis / socialinė, ekonominė analizė / Kauno regione. 
Tarptautinio tarpregioninio bendradarbiavimo INTERREG IV C programos finansuojamas 

Kaunas, 2009.  

tū
ks

t.

Bendrasis vidaus 
produktas, tenkantis 
vienam gyventojui, 
tūkst. litų

BVP, tenkantis 
vienam gyventojui, 
palyginti su šalies 
vidurkiu, %

Apskrities sukurta 
BVP dalis, %



 

 

Jau daugelyje Europos šalių vienu svarbiausiu miestų ir regionų strateginiu 
prioritetu tapo kūrybinė ir kultūrinė ekonomika, kūrybinės industrijos, tad 
privataus Kultūros ir kūrybos sektoriaus įmonių veiklos pobūdis ir kūrybinis 
potencialas t
Atlikto kūrybinių industrijų Kauno regione tyrimo
egzistuoja kiekybiškai skaitlinga kūrybinių industrijų vienetų skalė. Skaitlingiausia 
jų sankaupa nustatyt
atsiduria pramogų organizavimas, trečiojoje pagal užfiksuotų objektų skaičių 
architektūros industrija. Svarbią vietą skaitlingumo požiūriu užima mados ir 
dizaino, drabužių modeliavimo indust
pagal Lietuvos vidurkius neįprastai išsiskiriantį įmonių veikiančių architektūros ir 
inžinerijos veiklos bei su ja susijusiosiose techninės konsultacijos srityse, reklamos, 
meninės ir literatūrinės kūrybos, prog
ūkio subjektų bei fizinių asmenų skaičių. Mieste gausu ir su reklamos verslu 
tiesiogiai susijusių leidybos paslaugas teikiančių įmonių, spaustuvių. Kaune taip pat 
fiksuojamas dideli atlikėjų menų pajėgumai. Jie apj
atlikėjų ir muzikos grupių, muzikos organizacijų ir įstaigų, teatrų, atskirų klubų ir 
kolektyvų. 

Kultūra ir kūrybiškumas yra tampriai susiję su turizmo sektoriumi. Kauno m. 
išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų ir yra patrauklus tur
kultūros ir istorijos objektais, kultūros ir sporto renginiais, gamtine aplinka. 
Pagrindiniai turizmo ištekliai mieste: gamtos, istorijos, archeologijos, architektūros, 
technikos paminklai. 2011 m. Kauno mieste veikė 48 apgyven
teikiančios įstaigos (Vilniuje 
164.615 svečiai (120.205 užsieniečiai) 
apsistojančių turistų. Išskyrus 2009 m., turistų skaičius Kauno mieste kasmet išauga 
10-20 proc. (Vilniuje per pastaruosius trejus metus turistų skaičius išaugo 15 proc., 
Klaipėdoje 

3.1.3  SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ A

Kaunas yra antras pagal dydį šalies miestas, 
ir kultūros centras. Kaunas išsidės
nutolęs apie 100 kilometrų, nuo didžiausio šalies uosto Klaipėdos 
2012 m. pradžioje Kaune gyveno 311.148
gyventojų ir 10 proc. šalies gyventojų. Pastaruosiu
mažėjimo tendencija. 2008
proc. 
migracija
– 574), 2011 m. 

                                        
3 Vytauto Didžiojo universitetas, „Kūrybinių industrijų žemėlapis. Socialinė, ekonominė 
analizė Kauno regione“, Kaunas, 2009 m. 
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Jau daugelyje Europos šalių vienu svarbiausiu miestų ir regionų strateginiu 
prioritetu tapo kūrybinė ir kultūrinė ekonomika, kūrybinės industrijos, tad 
privataus Kultūros ir kūrybos sektoriaus įmonių veiklos pobūdis ir kūrybinis 
potencialas tampa vis svarbesniu veiksniu kūrybinių industrijų vystymo srityje. 
Atlikto kūrybinių industrijų Kauno regione tyrimo3 rezultatai atskleidė, jog Kaune 
egzistuoja kiekybiškai skaitlinga kūrybinių industrijų vienetų skalė. Skaitlingiausia 
jų sankaupa nustatyta laisvalaikio ir pramogų verslo sektoriuje, antroje pozicijoje 
atsiduria pramogų organizavimas, trečiojoje pagal užfiksuotų objektų skaičių 
architektūros industrija. Svarbią vietą skaitlingumo požiūriu užima mados ir 
dizaino, drabužių modeliavimo industrija Kaune. Kauno apskrityje galima išskirti 
pagal Lietuvos vidurkius neįprastai išsiskiriantį įmonių veikiančių architektūros ir 
inžinerijos veiklos bei su ja susijusiosiose techninės konsultacijos srityse, reklamos, 
meninės ir literatūrinės kūrybos, programinės įrangos kūrimo srityse veikiančių 
ūkio subjektų bei fizinių asmenų skaičių. Mieste gausu ir su reklamos verslu 
tiesiogiai susijusių leidybos paslaugas teikiančių įmonių, spaustuvių. Kaune taip pat 
fiksuojamas dideli atlikėjų menų pajėgumai. Jie apj
atlikėjų ir muzikos grupių, muzikos organizacijų ir įstaigų, teatrų, atskirų klubų ir 
kolektyvų.  

Kultūra ir kūrybiškumas yra tampriai susiję su turizmo sektoriumi. Kauno m. 
išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų ir yra patrauklus tur
kultūros ir istorijos objektais, kultūros ir sporto renginiais, gamtine aplinka. 
Pagrindiniai turizmo ištekliai mieste: gamtos, istorijos, archeologijos, architektūros, 
technikos paminklai. 2011 m. Kauno mieste veikė 48 apgyven
teikiančios įstaigos (Vilniuje – 133, Klaipėdoje – 53), kuriose buvo apgyvendinti 
164.615 svečiai (120.205 užsieniečiai) – 77 proc. visų Kauno apskrityje 
apsistojančių turistų. Išskyrus 2009 m., turistų skaičius Kauno mieste kasmet išauga 

20 proc. (Vilniuje per pastaruosius trejus metus turistų skaičius išaugo 15 proc., 
Klaipėdoje – 9 proc.).  

OCIALINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ  
Kaunas yra antras pagal dydį šalies miestas, svarbus pramonės, transporto, mokslo
ir kultūros centras. Kaunas išsidėstęs vidurio Lietuvoje, n
nutolęs apie 100 kilometrų, nuo didžiausio šalies uosto Klaipėdos 

12 m. pradžioje Kaune gyveno 311.148 gyventojai
gyventojų ir 10 proc. šalies gyventojų. Pastaruosius kelis metus stebima gyventojų 
mažėjimo tendencija. 2008–2012 m. laikotarpiu gyventojų skaičius sumažėjo 7 
proc. Pagrindinis tai sąlygojęs veiksnys yra tarptautinė neigiama gyventojų 
migracija. 2010 m. iš Kauno mieto išvyko daugiau nei 11 tūkst. gyventojų

574), 2011 m. – 6,6 tūkst. (atvyko – 1,7 tūkst.).  

                                                
Vytauto Didžiojo universitetas, „Kūrybinių industrijų žemėlapis. Socialinė, ekonominė 

analizė Kauno regione“, Kaunas, 2009 m.  
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Jau daugelyje Europos šalių vienu svarbiausiu miestų ir regionų strateginiu 
prioritetu tapo kūrybinė ir kultūrinė ekonomika, kūrybinės industrijos, tad 
privataus Kultūros ir kūrybos sektoriaus įmonių veiklos pobūdis ir kūrybinis 

ampa vis svarbesniu veiksniu kūrybinių industrijų vystymo srityje. 
rezultatai atskleidė, jog Kaune 

egzistuoja kiekybiškai skaitlinga kūrybinių industrijų vienetų skalė. Skaitlingiausia 
a laisvalaikio ir pramogų verslo sektoriuje, antroje pozicijoje 

atsiduria pramogų organizavimas, trečiojoje pagal užfiksuotų objektų skaičių – 
architektūros industrija. Svarbią vietą skaitlingumo požiūriu užima mados ir 

rija Kaune. Kauno apskrityje galima išskirti 
pagal Lietuvos vidurkius neįprastai išsiskiriantį įmonių veikiančių architektūros ir 
inžinerijos veiklos bei su ja susijusiosiose techninės konsultacijos srityse, reklamos, 

raminės įrangos kūrimo srityse veikiančių 
ūkio subjektų bei fizinių asmenų skaičių. Mieste gausu ir su reklamos verslu 
tiesiogiai susijusių leidybos paslaugas teikiančių įmonių, spaustuvių. Kaune taip pat 
fiksuojamas dideli atlikėjų menų pajėgumai. Jie apjungia gausų būrį pavienių 
atlikėjų ir muzikos grupių, muzikos organizacijų ir įstaigų, teatrų, atskirų klubų ir 

Kultūra ir kūrybiškumas yra tampriai susiję su turizmo sektoriumi. Kauno m. 
išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų ir yra patrauklus turistams unikaliais muziejais, 
kultūros ir istorijos objektais, kultūros ir sporto renginiais, gamtine aplinka. 
Pagrindiniai turizmo ištekliai mieste: gamtos, istorijos, archeologijos, architektūros, 
technikos paminklai. 2011 m. Kauno mieste veikė 48 apgyvendinimo paslaugas 

53), kuriose buvo apgyvendinti 
77 proc. visų Kauno apskrityje 

apsistojančių turistų. Išskyrus 2009 m., turistų skaičius Kauno mieste kasmet išauga 
20 proc. (Vilniuje per pastaruosius trejus metus turistų skaičius išaugo 15 proc., 

svarbus pramonės, transporto, mokslo 
tęs vidurio Lietuvoje, nuo sostinės miestas yra 

nutolęs apie 100 kilometrų, nuo didžiausio šalies uosto Klaipėdos – 212 kilometrų. 
gyventojai: 52 proc. Kauno regiono 

s kelis metus stebima gyventojų 
2012 m. laikotarpiu gyventojų skaičius sumažėjo 7 

Pagrindinis tai sąlygojęs veiksnys yra tarptautinė neigiama gyventojų 
. 2010 m. iš Kauno mieto išvyko daugiau nei 11 tūkst. gyventojų (atvyko 

Vytauto Didžiojo universitetas, „Kūrybinių industrijų žemėlapis. Socialinė, ekonominė 



 

 

Pav. 
šalies gyventojais. 
Lietuv

rezultatais.)

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Tačiau apie teigiamas gyventojų skaičius pokyčio tendencijas ateityje galima spręsti 
iš kasmet didėjančio vaikų iki 4 metų skaičiaus 
2012 m. pradžioje 
proc. 
ilgėja 
gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei šalies vidurkis ir siekia 74,77 metų (šalies 
metų). 

2012 
tūkst. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius pastaraisiais metais s
Kovai su ekonominės krizės pasekmėmis diegiamos lanksčios užimtumo 
priemonės, daugėja dirbančių nepilną darbo dieną, lanksčiu užimtumo grafiku. 
Nedarbo lygis Kaune išlieka vienas žemiausių šalyje (
aktyvumo lygis 
proc. užimtųjų Kauno regione dirba paslaugų sektoriuje. 

Eurostato duomenimis, Lietuvos kultūros sektoriuje dirba 2 proc. n
dirbančiųjų skaičiaus
pramoginė
nuo dirbančiųjų skaičiaus
Europos Sąjungoje šis rodiklis siekia 1,7 proc
sektoriuje 

Kaunas yra svarbus šalies ekonominis centras, jame gerai išvystytas socialinių ir 
kultūrinių įstaigų tinklas
valstybės, tiek savivaldyb
veikia valstybės, savivaldybės ir privačios kultūros įstaigos, besirūpinančios 
profesionaliojo meno ir kultūros sklaida. 

Didelė Lietuvos visuomenės dalis nedalyvauja kūrybinėje meninėje veikloje, ne 
išimtis ir Kaunas 
susijusioje veikloje, o Europos Sąjungoje nedalyvaujančių vidurkis siekia 38 proc. 
Dalyvavimo kultūriniame gyvenime problemas rodo ir kultūrai skiriamų namų 
                                        
4 Cultural sectors comprise the following NACE Rev.2 codes: 58, 59, 6
Eurostat, EU
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Pav. 3-2 Gyventojų skaičius Kauno mieste ir jų santykis su regiono ir 
šalies gyventojais. (2011 ir 2012 m. duomenys perskaičiuoti remiantis 

Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

rezultatais.) 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.  

Tačiau apie teigiamas gyventojų skaičius pokyčio tendencijas ateityje galima spręsti 
iš kasmet didėjančio vaikų iki 4 metų skaičiaus mieste. 2008 m. jų buvo 15.742, 
2012 m. pradžioje – jau 17.994. 62,70 proc. gyventojų yra darbingo amžiaus, 21,92 
proc. – pensinio amžiaus, 15,38 proc. iki 15 metų amžiaus. 
ilgėja ir žmonių gyvenimo trukmė. Kauno regiono gyventojų vidu
gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei šalies vidurkis ir siekia 74,77 metų (šalies 
metų).  

 m. vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius Kauno mieste buvo 
. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius pastaraisiais metais s

Kovai su ekonominės krizės pasekmėmis diegiamos lanksčios užimtumo 
priemonės, daugėja dirbančių nepilną darbo dieną, lanksčiu užimtumo grafiku. 
Nedarbo lygis Kaune išlieka vienas žemiausių šalyje (
aktyvumo lygis (15–64 m.) kasmet nuolat didėja: 2011 m. siekė 70,7 proc.
proc. užimtųjų Kauno regione dirba paslaugų sektoriuje. 

Eurostato duomenimis, Lietuvos kultūros sektoriuje dirba 2 proc. n
dirbančiųjų skaičiaus. Šis rodiklis atitinka Kauno regiono vidurkį: 
pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos sektoriuje 2010 m. dirbo 2,05 proc. 
nuo dirbančiųjų skaičiaus (Vilniaus regione – 2,01 proc., Klaipėdos 
Europos Sąjungoje šis rodiklis siekia 1,7 proc.4 Iš viso Kauno regione šiame 
sektoriuje dirba 4,5 tūkst. samdomų darbuotojų, šalyje daugiau nei 22 tūkst. 

Kaunas yra svarbus šalies ekonominis centras, jame gerai išvystytas socialinių ir 
kultūrinių įstaigų tinklas, pasižymintis aukšta paslaugų kokybe ir įvairove 
valstybės, tiek savivaldybės tiek privataus sektoriaus lygmenyje
veikia valstybės, savivaldybės ir privačios kultūros įstaigos, besirūpinančios 
profesionaliojo meno ir kultūros sklaida.  

Didelė Lietuvos visuomenės dalis nedalyvauja kūrybinėje meninėje veikloje, ne 
mtis ir Kaunas – net 56 proc. visuomenės narių nedalyvauja jokioje su kultūra 

susijusioje veikloje, o Europos Sąjungoje nedalyvaujančių vidurkis siekia 38 proc. 
Dalyvavimo kultūriniame gyvenime problemas rodo ir kultūrai skiriamų namų 
                                                

Cultural sectors comprise the following NACE Rev.2 codes: 58, 59, 6
Eurostat, EU-LFS. 
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Gyventojų skaičius Kauno mieste ir jų santykis su regiono ir 
(2011 ir 2012 m. duomenys perskaičiuoti remiantis 

os Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

Tačiau apie teigiamas gyventojų skaičius pokyčio tendencijas ateityje galima spręsti 
mieste. 2008 m. jų buvo 15.742, 

jau 17.994. 62,70 proc. gyventojų yra darbingo amžiaus, 21,92 
pensinio amžiaus, 15,38 proc. iki 15 metų amžiaus. Svarbu paminėti, jog 
žmonių gyvenimo trukmė. Kauno regiono gyventojų vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei šalies vidurkis ir siekia 74,77 metų (šalies – 73,89 

m. vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius Kauno mieste buvo 160,2 
. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius pastaraisiais metais sumažėjo. 

Kovai su ekonominės krizės pasekmėmis diegiamos lanksčios užimtumo 
priemonės, daugėja dirbančių nepilną darbo dieną, lanksčiu užimtumo grafiku. 
Nedarbo lygis Kaune išlieka vienas žemiausių šalyje (10,4 proc.). Darbo jėgos 

2011 m. siekė 70,7 proc., 70 
proc. užimtųjų Kauno regione dirba paslaugų sektoriuje.  

Eurostato duomenimis, Lietuvos kultūros sektoriuje dirba 2 proc. nuo bendro 
. Šis rodiklis atitinka Kauno regiono vidurkį: meninės, 

sektoriuje 2010 m. dirbo 2,05 proc. 
2,01 proc., Klaipėdos – 2,12 proc.). 

Iš viso Kauno regione šiame 
dirba 4,5 tūkst. samdomų darbuotojų, šalyje daugiau nei 22 tūkst.  

Kaunas yra svarbus šalies ekonominis centras, jame gerai išvystytas socialinių ir 
, pasižymintis aukšta paslaugų kokybe ir įvairove tiek 

privataus sektoriaus lygmenyje. Kauno mieste 
veikia valstybės, savivaldybės ir privačios kultūros įstaigos, besirūpinančios 

Didelė Lietuvos visuomenės dalis nedalyvauja kūrybinėje meninėje veikloje, ne 
net 56 proc. visuomenės narių nedalyvauja jokioje su kultūra 

susijusioje veikloje, o Europos Sąjungoje nedalyvaujančių vidurkis siekia 38 proc. 
Dalyvavimo kultūriniame gyvenime problemas rodo ir kultūrai skiriamų namų 

Cultural sectors comprise the following NACE Rev.2 codes: 58, 59, 60, 90, 91. Source: 
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ūkių išlaidų dalis. E
išlaidos kultūrai vidutiniškai sudaro 4,5 proc., o Lietuvoje 
Tačiau Kauno regione, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų disponuojamos pajamos 
kasmet nuolat didėja, 
kultūrai ir laisvalaikiui. 
kultūrai Kauno regiono gyventojai skiria daugiausiai šalyje po 
regiono gyvento
2005 m. poilsiui ir kultūrai Kauno regiono gyventojai skyrė 28,8 lito, Vilniaus 
32,0 lit

3.1.4  TECHNOLOGINIŲ VEIKSNI

Kultūros ir kūrybos sektoriai veikia aplinkoje, kuri 
technologijų ir globalizacijos sparčiai kinta
vartotojų preferencijas. Internetas, elektroninė žiniasklaida, kultūros produktų 
skaitmenizacija leidžia visapusiškai įvertinti pasirinkimo galimybes, todėl didė
aukštos gobybės prod
naudojantis informacinėmis technologijomis, taigi kartu atsiranda galimybių geriau 
tenkinti vartotojų reikmę turėti prieigą prie įvairaus turinio ir produktų ir aktyviau 
dalyv

PriceWaterhouseCoopers
informacijos ir komunikacijų technologijomis susijusiam turiniui
12 proc. viso pramogoms ir žiniasklaidai skiriamų išlaidų augimo pasauliniu mast
Augimo tendencijos šiuo metu pastebimos filmų ir vaizdo įrašų, taip pat ir leidybos 
pramonėje, muzikos, reklamos versle.

Vis tik 
nepakankamo socialinių ir verslo partnerių integ
veiklą
naujų studijų programų kūrimui ir talentingiausių specialistų pritraukimui) 
stygiaus. 
procesas. 

Siekiant užtikrinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų darnią plėtrą, kompleksiškai 
derinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros vykdymą, mokslo ir verslo ryšių stiprinimą Li
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija inicijavo 
studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos rengimą. Šios programos 
galimybių studijoje
programos
ir su kūrybiniu turiniu susijusių komunikacinių ir kitų technologijų srityje), kurti ir 
diegti inovacijas (ypač 
tarpdisciplininę 
kultūrinės bei socialinės aplinkos vystymuisi. 

 

                                        
5 Eurostat, Cultural statistics, 
6 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Integruotos meno, mokslo, studijų ir 
verslo nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ 
galimybių studija, Vilnius, 2008. 
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ūkių išlaidų dalis. Europos Sąjungoje (be naujųjų valstybių narių) namų ūkių 
išlaidos kultūrai vidutiniškai sudaro 4,5 proc., o Lietuvoje 
Tačiau Kauno regione, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų disponuojamos pajamos 
kasmet nuolat didėja, tai lemia, jog vis didesnę pajamų dalį gyventojai skiria 
kultūrai ir laisvalaikiui. Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, 
kultūrai Kauno regiono gyventojai skiria daugiausiai šalyje po 
regiono gyventojai – vidutiniškai po 43,7 lito, Klaipėdos 
2005 m. poilsiui ir kultūrai Kauno regiono gyventojai skyrė 28,8 lito, Vilniaus 
32,0 lito, Klaipėdos – 30,5 lito.  

ECHNOLOGINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ  
Kultūros ir kūrybos sektoriai veikia aplinkoje, kuri dėl perėjimo prie 
technologijų ir globalizacijos sparčiai kinta. Technologijų kaita keičia kultūros 
vartotojų preferencijas. Internetas, elektroninė žiniasklaida, kultūros produktų 
skaitmenizacija leidžia visapusiškai įvertinti pasirinkimo galimybes, todėl didė
aukštos gobybės produktų paklausa. Atsiranda naujų paslaugų, kurios teikiamos 
naudojantis informacinėmis technologijomis, taigi kartu atsiranda galimybių geriau 
tenkinti vartotojų reikmę turėti prieigą prie įvairaus turinio ir produktų ir aktyviau 
dalyvauti kūrybos procese. 

PriceWaterhouseCoopers prognozėmis, gyventojų išlaidų dalis, tenkanti su 
informacijos ir komunikacijų technologijomis susijusiam turiniui
12 proc. viso pramogoms ir žiniasklaidai skiriamų išlaidų augimo pasauliniu mast
Augimo tendencijos šiuo metu pastebimos filmų ir vaizdo įrašų, taip pat ir leidybos 
pramonėje, muzikos, reklamos versle. 

Vis tik Lietuvos kultūros sektorius lėtai reaguoja į rinkos pokyč
nepakankamo socialinių ir verslo partnerių integravimo į mokslinę bei meninę 
veiklą ir studijų procesą, o taip pat elementaraus lėšų (ypač 
naujų studijų programų kūrimui ir talentingiausių specialistų pritraukimui) 
stygiaus. Lietuvoje taip pat stebimas intelektinių
procesas.  

Siekiant užtikrinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų darnią plėtrą, kompleksiškai 
derinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros vykdymą, mokslo ir verslo ryšių stiprinimą Li
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija inicijavo 
studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos rengimą. Šios programos 
galimybių studijoje6 numatyta tobulinti mokslo ir meno studijų sistemą, vystyti su 
programos plėtros kryptimis susijusius MTEP darbus (ypač 
ir su kūrybiniu turiniu susijusių komunikacinių ir kitų technologijų srityje), kurti ir 
diegti inovacijas (ypač – plėtoti naujų kultūros ekonomikos produktų kūrimo 
tarpdisciplininę terpę), kurios galėtų duoti didžiausią naudą šalies ekonomikos ir 
kultūrinės bei socialinės aplinkos vystymuisi.  

                                                
Eurostat, Cultural statistics, 2011 edition. <http://ec.europa.eu/eurostat
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Integruotos meno, mokslo, studijų ir 

lo nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ 
galimybių studija, Vilnius, 2008.  
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uropos Sąjungoje (be naujųjų valstybių narių) namų ūkių 
išlaidos kultūrai vidutiniškai sudaro 4,5 proc., o Lietuvoje – 2,7 proc. visų išlaidų5. 
Tačiau Kauno regione, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų disponuojamos pajamos 

vis didesnę pajamų dalį gyventojai skiria 
Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, poilsiui ir 

kultūrai Kauno regiono gyventojai skiria daugiausiai šalyje po – 45,5 lito, Vilniaus 
Klaipėdos – 31,4 lito. Palyginimui, 

2005 m. poilsiui ir kultūrai Kauno regiono gyventojai skyrė 28,8 lito, Vilniaus – 

dėl perėjimo prie skaitmeninių 
Technologijų kaita keičia kultūros 

vartotojų preferencijas. Internetas, elektroninė žiniasklaida, kultūros produktų 
skaitmenizacija leidžia visapusiškai įvertinti pasirinkimo galimybes, todėl didėja 

Atsiranda naujų paslaugų, kurios teikiamos 
naudojantis informacinėmis technologijomis, taigi kartu atsiranda galimybių geriau 
tenkinti vartotojų reikmę turėti prieigą prie įvairaus turinio ir produktų ir aktyviau 

prognozėmis, gyventojų išlaidų dalis, tenkanti su 
informacijos ir komunikacijų technologijomis susijusiam turiniui, 2009 m. sudarė 
12 proc. viso pramogoms ir žiniasklaidai skiriamų išlaidų augimo pasauliniu mastu. 
Augimo tendencijos šiuo metu pastebimos filmų ir vaizdo įrašų, taip pat ir leidybos 

rinkos pokyčius visų pirma dėl 
ravimo į mokslinę bei meninę 

, o taip pat elementaraus lėšų (ypač - kvalifikacijos kėlimui, 
naujų studijų programų kūrimui ir talentingiausių specialistų pritraukimui) 

Lietuvoje taip pat stebimas intelektinių-kūrybinių jėgų nutekėjimo 

Siekiant užtikrinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų darnią plėtrą, kompleksiškai 
derinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros vykdymą, mokslo ir verslo ryšių stiprinimą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija inicijavo Integruotos meno, mokslo, 
studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos rengimą. Šios programos 

numatyta tobulinti mokslo ir meno studijų sistemą, vystyti su 
plėtros kryptimis susijusius MTEP darbus (ypač – inovatyvaus dizaino 

ir su kūrybiniu turiniu susijusių komunikacinių ir kitų technologijų srityje), kurti ir 
plėtoti naujų kultūros ekonomikos produktų kūrimo 

), kurios galėtų duoti didžiausią naudą šalies ekonomikos ir 

http://ec.europa.eu/eurostat>   
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Integruotos meno, mokslo, studijų ir 

lo nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ 



 

 

3.2 KAUNO MIESTE VEIKIANČ

3.2.1  KULTŪROS POLITIKOS ĮG

PRIEMONĖS  

3.2.1.1  LIETUVOS NACIONALINĖS

Lietuvos nacionalinė kultūros politika, ilgą laiką neturėjusi išskirtinio vaidmens 
valstybės strateginiuose dokumentuose, pastaruoju metu išgyvena pokyčių etapą. 
2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu N
patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, kuriose kultūra įvardinta 
strategine valstybės raidos kryptimi. Gairėse numatyta 
kitomis valstybės politikos sritimis ir sukurti veiksmingą institucijų 
bend
vykdant įvairius sektorius jungiančią politiką kartu su kitomis ministerijomis 
(švietimo ir kultūros, ūkio ir kultūros, aplinkos, urbanistikos ir paveldo, finansų ir 
kultūros, socia

Remiantis šiomis kaitos gairėmis ir bendradarbiaujant su visuomenės interesų 
grupėmis, buvo parengtas Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 
2012–
Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1269), kurio įgyvendinimą 
koordinuoja Kultūros ministerija. Tarpinstitucinio veiklos plano tikslas 
2012–
politikos kaitos gairių tikslas 
padėtų
potencialą, o
kryptys. 

Kultūros politiką nacionaliniu mastu įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija; patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir 
konsultanto funkcijas, sprendžiant kultūros politikos formavimo ir jos 
įgyvendinimo klausimus, yra Lietuvos kultūros ir meno taryba. Siekiant atskirti 
kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų jos 
administravimą 2012 m. buvo įsteigtos dvi institucijos: Lietuvos kultūros taryba ir 
Lietuvos kino centras. 
koordinuoja kultūros ir meno finansavimą. 

Lietuvos kultūros taryba yra valstybės biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės po
ministrui pavestose valdymo srityse. Tarybos funkcijos apima kultūros ir meno 
programų, projektų ir kitų priemonių finansavimą, Kultūros rėmimo fondo 
administravimą, stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimą, kultūros meno 
tyrimų organiz
įstatymu deleguotas funkcijas. 

Atskirti politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas numatoma ir kino srityje, 
Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos kino įstatymo pakeitimą, kurio 
pagrindu veiklą pradėjo vykdyti Lietuvos kino centras, įsteigtas kaip viešojo 
administravimo įgaliojimus turinti biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos. 
Lietuvos kino centro veiklos tikslas yra skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities 
vystymąsi ir kon
politiką. Lietuvos kino centrui perduotos tokios funkcijos kaip rengti kino projektų 
konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoti paraiškų teikėjus, 
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AUNO MIESTE VEIKIANČIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ ANALIZĖ

ULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO INSTITUCI

IETUVOS NACIONALINĖS KULTŪROS POLITIKOS INSTIT

Lietuvos nacionalinė kultūros politika, ilgą laiką neturėjusi išskirtinio vaidmens 
valstybės strateginiuose dokumentuose, pastaruoju metu išgyvena pokyčių etapą. 
2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu N
patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, kuriose kultūra įvardinta 
strategine valstybės raidos kryptimi. Gairėse numatyta 
kitomis valstybės politikos sritimis ir sukurti veiksmingą institucijų 

radarbiavimo modelį, suteikti platesnius įgaliojimus Kultūros ministerijai 
vykdant įvairius sektorius jungiančią politiką kartu su kitomis ministerijomis 
(švietimo ir kultūros, ūkio ir kultūros, aplinkos, urbanistikos ir paveldo, finansų ir 
kultūros, socialinių reikalų ir kultūros, tarptautinių santykių ir kultūros). 

Remiantis šiomis kaitos gairėmis ir bendradarbiaujant su visuomenės interesų 
grupėmis, buvo parengtas Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 

–2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1269), kurio įgyvendinimą 
koordinuoja Kultūros ministerija. Tarpinstitucinio veiklos plano tikslas 

–2014 metams priemones, kuriomis būtų įgyvendint
politikos kaitos gairių tikslas – atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris 
padėtų atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį 
potencialą, o šio tikslo pasiekimui numatytos Lietuvos kultūros po
kryptys.  

Kultūros politiką nacionaliniu mastu įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija; patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir 
konsultanto funkcijas, sprendžiant kultūros politikos formavimo ir jos 
gyvendinimo klausimus, yra Lietuvos kultūros ir meno taryba. Siekiant atskirti 
kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų jos 
administravimą 2012 m. buvo įsteigtos dvi institucijos: Lietuvos kultūros taryba ir 
Lietuvos kino centras. Šios institucijos vykdo politikos įgyvendinimo funkcijas bei 
koordinuoja kultūros ir meno finansavimą.  

Lietuvos kultūros taryba yra valstybės biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės po
ministrui pavestose valdymo srityse. Tarybos funkcijos apima kultūros ir meno 
programų, projektų ir kitų priemonių finansavimą, Kultūros rėmimo fondo 
administravimą, stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimą, kultūros meno 
tyrimų organizavimą, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėseną ir kitas 
įstatymu deleguotas funkcijas.  

Atskirti politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas numatoma ir kino srityje, 
Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos kino įstatymo pakeitimą, kurio 

grindu veiklą pradėjo vykdyti Lietuvos kino centras, įsteigtas kaip viešojo 
administravimo įgaliojimus turinti biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos. 
Lietuvos kino centro veiklos tikslas yra skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities 
vystymąsi ir konkurencingumą, bei dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino 
politiką. Lietuvos kino centrui perduotos tokios funkcijos kaip rengti kino projektų 
konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoti paraiškų teikėjus, 
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ANALIZĖ 

YVENDINIMO INSTITUCINIS KONTEKSTAS IR 

ROS POLITIKOS INSTITUCINIS  LYGMUO  

Lietuvos nacionalinė kultūros politika, ilgą laiką neturėjusi išskirtinio vaidmens 
valstybės strateginiuose dokumentuose, pastaruoju metu išgyvena pokyčių etapą. 
2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 buvo 
patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, kuriose kultūra įvardinta 
strategine valstybės raidos kryptimi. Gairėse numatyta kultūros politiką susieti su 
kitomis valstybės politikos sritimis ir sukurti veiksmingą institucijų 

radarbiavimo modelį, suteikti platesnius įgaliojimus Kultūros ministerijai 
vykdant įvairius sektorius jungiančią politiką kartu su kitomis ministerijomis 
(švietimo ir kultūros, ūkio ir kultūros, aplinkos, urbanistikos ir paveldo, finansų ir 

linių reikalų ir kultūros, tarptautinių santykių ir kultūros).  

Remiantis šiomis kaitos gairėmis ir bendradarbiaujant su visuomenės interesų 
grupėmis, buvo parengtas Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 

klos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1269), kurio įgyvendinimą 
koordinuoja Kultūros ministerija. Tarpinstitucinio veiklos plano tikslas – nustatyti 

2014 metams priemones, kuriomis būtų įgyvendintas Lietuvos kultūros 
tnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris 

atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį 
šio tikslo pasiekimui numatytos Lietuvos kultūros politikos kaitos 

Kultūros politiką nacionaliniu mastu įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija; patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir 
konsultanto funkcijas, sprendžiant kultūros politikos formavimo ir jos 
gyvendinimo klausimus, yra Lietuvos kultūros ir meno taryba. Siekiant atskirti 
kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų jos 
administravimą 2012 m. buvo įsteigtos dvi institucijos: Lietuvos kultūros taryba ir 

Šios institucijos vykdo politikos įgyvendinimo funkcijas bei 

Lietuvos kultūros taryba yra valstybės biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros 
ministrui pavestose valdymo srityse. Tarybos funkcijos apima kultūros ir meno 
programų, projektų ir kitų priemonių finansavimą, Kultūros rėmimo fondo 
administravimą, stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimą, kultūros meno 

avimą, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėseną ir kitas 

Atskirti politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas numatoma ir kino srityje, 
Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos kino įstatymo pakeitimą, kurio 

grindu veiklą pradėjo vykdyti Lietuvos kino centras, įsteigtas kaip viešojo 
administravimo įgaliojimus turinti biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos. 
Lietuvos kino centro veiklos tikslas yra skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities 

kurencingumą, bei dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino 
politiką. Lietuvos kino centrui perduotos tokios funkcijos kaip rengti kino projektų 
konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoti paraiškų teikėjus, 



 

 

administruoti dalinį finansavimą
valstybinis finansavimas ir atliekamas atsiskaitymas už jį, atstovauti Lietuvos 
Respublikai užsienio ir tarptautinėse institucijose, organizacijose, fonduose, 
tvarkyti filmų registrą, suteikti indeksus paga
Kino tarybos darbą. 

3.2.1.2  KAUNO MIESTO SAVIVALD

PRIEMONĖS  

Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra gyventojų bendrosios kultūros 
ugdym
kultūros plėtros projektuose bei steigdama
kitas 
šią funkciją, Kauno miesto savivaldybės lygmeniu yra 
kuria siekiama skatinti ir plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti 
kultūros tradicijas. Kauno miesto savivaldybės kultūros programa apima žemiau 
išvardintas sritis: 

                                        
7 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. 
X-1722

• Finansuojama 
(Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Kauno miesto muziejaus, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus, muzikos 
ansamblio "Ainiai", Kauno bigbendo, pučiamųjų instrumentų orkesto "Ąžuolynas", Kauno 
miesto simfoninio orkestro, šokio teatro "Aura", Kauno kamerinio teatro,  Pantomimos ir 
plastikos teatro, Kauno menininkų namų, kultūros centro "Tautos namai") veikla.

Savivaldybės 
administruojamų 

kultūros įstaigų veiklos 
finansavimas

• Lėšos skiriamos Savivaldybės administruojamų kultūros įstaigų materialiojo turto (įrangos, 
inventoriaus, instrumentų) atnaujinimui.

• Lėšos skiriamos Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai 
puoselėti programai 
paskirties objektų tvarkymas ir pritaikymas gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti, numatyta 
remontuoti kultūros įstaigų pastatus, statinius ir patalpas. 

Materialiojo turto 
įsigijimo ir 

atnaujinimo, pastatų, 
statinių ir patalpų 

priežiūros ir remonto 
veiklos

• Kultūros įstaigų laisvų patalpų nuomos organizavimas meninių kolektyvų ir būrelių 
repeticijoms ir pasirodymams surengti, partnerystės ryšių su šalies ir užsienio kolektyvais 
plėtojimas, materialinės bazės atnaujinimas bei saugių ir sveikų darbo sąlygų kultūros įstaigose 
sudarymas. Taip pat planuojama organizuoti pažintinius ir lavinamuosius užsiėmimus 
bendruomenės narių meniniams bei praktiniams įgūdžiams atskleisti ir stiprinti. 

Specialiosios kultūros 
programos 

įgyvendinimo 
priemonės

• Kasmet Kultūros ir turizmo plėtros skyrius koordinuoja nuo 30 iki 40 renginių, dalinis finansavimas 
skiriamas pagrindiniams Kauno miesto renginiams organizuoti pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu tvirtinamą pagrindinių Kauno miesto renginių sąrašą, Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų 
individualiems laisvos raiškos projektams (programoms).

• Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjams už nuopelnus: ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą 
skiriamos premijos. Kasmet skiriama iki 10 premijų. 2011 metais įsteigta Bernardo Brazdžionio literatūros 
premija. 

• Taip pat remiami jaunųjų menininkų kūrybiniai projektai, prioritetą teikiant Kaune veikiančių 
aukštesniųjų ir aukštųjų meno mokyklų studentų ir profesionalaus meno siekiančių menininkų 
projektams, taip pat profesionaliojo, mėgėjų meno kultūros ir viešųjų kultūros įstaigų, įgyvendinančių 
bendrosios gyventojų kultūros ugdymo programas, projektai. 

• Vykdomi tarptautiniai jaunimo renginiai: kultūriniai ir jaunimo tarptautinių stovyklų projektai, kuriuose 
Kauno ir susigiminiavusių miestų jaunimas keičiasi patirtimi, sužino apie kitos šalies tradicijas ir 
papročius.

• Nuo 2008 m. Savivaldybė skatina kūrybine kultūrine veikla užsiimančias juridinio asmens teises turinčias 
religines bendruomenes, iš dalies finansuoja jų kūrybinius projektus. 

Mieste vykdomų 
kultūros renginių 

koordinavimą ir dalinį 
finansavimą, kultūros 
priemonių rengimą ir 

įgyvendinimą

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

administruoti dalinį finansavimą gamybai ir sklaidai, prižiūrėti, kaip naudojamas 
valstybinis finansavimas ir atliekamas atsiskaitymas už jį, atstovauti Lietuvos 
Respublikai užsienio ir tarptautinėse institucijose, organizacijose, fonduose, 
tvarkyti filmų registrą, suteikti indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą, organizuoti 
Kino tarybos darbą.  

AUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR

Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra gyventojų bendrosios kultūros 
ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, kurią savivaldybė įgyvendina 
kultūros plėtros projektuose bei steigdama muziejus

 kultūros įstaigas, viešąsias bibliotekas ir prižiūrėdama jų veiklą
šią funkciją, Kauno miesto savivaldybės lygmeniu yra 
kuria siekiama skatinti ir plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti 
kultūros tradicijas. Kauno miesto savivaldybės kultūros programa apima žemiau 
išvardintas sritis:  

                                                
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533
1722, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 113-4290 (2008-10-01).

Finansuojama švietimo ir kultūros reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių kultūros įstaigų
(Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Kauno miesto muziejaus, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus, muzikos 
ansamblio "Ainiai", Kauno bigbendo, pučiamųjų instrumentų orkesto "Ąžuolynas", Kauno 
miesto simfoninio orkestro, šokio teatro "Aura", Kauno kamerinio teatro,  Pantomimos ir 
plastikos teatro, Kauno menininkų namų, kultūros centro "Tautos namai") veikla.

Lėšos skiriamos Savivaldybės administruojamų kultūros įstaigų materialiojo turto (įrangos, 
inventoriaus, instrumentų) atnaujinimui.
Lėšos skiriamos Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai 
puoselėti programai – iš dalies finansuojamas viešųjų juridinių asmenų valdomų visuomeninės 
paskirties objektų tvarkymas ir pritaikymas gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti, numatyta 
remontuoti kultūros įstaigų pastatus, statinius ir patalpas. 

Kultūros įstaigų laisvų patalpų nuomos organizavimas meninių kolektyvų ir būrelių 
repeticijoms ir pasirodymams surengti, partnerystės ryšių su šalies ir užsienio kolektyvais 
plėtojimas, materialinės bazės atnaujinimas bei saugių ir sveikų darbo sąlygų kultūros įstaigose 
sudarymas. Taip pat planuojama organizuoti pažintinius ir lavinamuosius užsiėmimus 
bendruomenės narių meniniams bei praktiniams įgūdžiams atskleisti ir stiprinti. 

Kasmet Kultūros ir turizmo plėtros skyrius koordinuoja nuo 30 iki 40 renginių, dalinis finansavimas 
skiriamas pagrindiniams Kauno miesto renginiams organizuoti pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu tvirtinamą pagrindinių Kauno miesto renginių sąrašą, Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų 
individualiems laisvos raiškos projektams (programoms).
Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjams už nuopelnus: ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą 
skiriamos premijos. Kasmet skiriama iki 10 premijų. 2011 metais įsteigta Bernardo Brazdžionio literatūros 
premija. 
Taip pat remiami jaunųjų menininkų kūrybiniai projektai, prioritetą teikiant Kaune veikiančių 
aukštesniųjų ir aukštųjų meno mokyklų studentų ir profesionalaus meno siekiančių menininkų 
projektams, taip pat profesionaliojo, mėgėjų meno kultūros ir viešųjų kultūros įstaigų, įgyvendinančių 
bendrosios gyventojų kultūros ugdymo programas, projektai. 
Vykdomi tarptautiniai jaunimo renginiai: kultūriniai ir jaunimo tarptautinių stovyklų projektai, kuriuose 
Kauno ir susigiminiavusių miestų jaunimas keičiasi patirtimi, sužino apie kitos šalies tradicijas ir 
papročius.
Nuo 2008 m. Savivaldybė skatina kūrybine kultūrine veikla užsiimančias juridinio asmens teises turinčias 
religines bendruomenes, iš dalies finansuoja jų kūrybinius projektus. 
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gamybai ir sklaidai, prižiūrėti, kaip naudojamas 
valstybinis finansavimas ir atliekamas atsiskaitymas už jį, atstovauti Lietuvos 
Respublikai užsienio ir tarptautinėse institucijose, organizacijose, fonduose, 

l žiūrovų amžiaus cenzą, organizuoti 

KOS ĮGYVENDINIMAS IR 

Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra gyventojų bendrosios kultūros 
vivaldybė įgyvendina dalyvaudama 

us, teatrus, kultūros centrus ir 
as, viešąsias bibliotekas ir prižiūrėdama jų veiklą7. Realizuojant 

šią funkciją, Kauno miesto savivaldybės lygmeniu yra vykdoma kultūros programa, 
kuria siekiama skatinti ir plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti 
kultūros tradicijas. Kauno miesto savivaldybės kultūros programa apima žemiau 

 

533 (Žin. 1994, Nr. 55-1049, Nr. 
01). 

švietimo ir kultūros reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių kultūros įstaigų
(Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Kauno miesto muziejaus, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus, muzikos 
ansamblio "Ainiai", Kauno bigbendo, pučiamųjų instrumentų orkesto "Ąžuolynas", Kauno 
miesto simfoninio orkestro, šokio teatro "Aura", Kauno kamerinio teatro,  Pantomimos ir 
plastikos teatro, Kauno menininkų namų, kultūros centro "Tautos namai") veikla.

Lėšos skiriamos Savivaldybės administruojamų kultūros įstaigų materialiojo turto (įrangos, 

Lėšos skiriamos Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai 
iš dalies finansuojamas viešųjų juridinių asmenų valdomų visuomeninės 

paskirties objektų tvarkymas ir pritaikymas gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti, numatyta 

Kultūros įstaigų laisvų patalpų nuomos organizavimas meninių kolektyvų ir būrelių 
repeticijoms ir pasirodymams surengti, partnerystės ryšių su šalies ir užsienio kolektyvais 
plėtojimas, materialinės bazės atnaujinimas bei saugių ir sveikų darbo sąlygų kultūros įstaigose 
sudarymas. Taip pat planuojama organizuoti pažintinius ir lavinamuosius užsiėmimus 
bendruomenės narių meniniams bei praktiniams įgūdžiams atskleisti ir stiprinti. 

Kasmet Kultūros ir turizmo plėtros skyrius koordinuoja nuo 30 iki 40 renginių, dalinis finansavimas 
skiriamas pagrindiniams Kauno miesto renginiams organizuoti pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu tvirtinamą pagrindinių Kauno miesto renginių sąrašą, Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų 

Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjams už nuopelnus: ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą 
skiriamos premijos. Kasmet skiriama iki 10 premijų. 2011 metais įsteigta Bernardo Brazdžionio literatūros 

Taip pat remiami jaunųjų menininkų kūrybiniai projektai, prioritetą teikiant Kaune veikiančių 
aukštesniųjų ir aukštųjų meno mokyklų studentų ir profesionalaus meno siekiančių menininkų 
projektams, taip pat profesionaliojo, mėgėjų meno kultūros ir viešųjų kultūros įstaigų, įgyvendinančių 

Vykdomi tarptautiniai jaunimo renginiai: kultūriniai ir jaunimo tarptautinių stovyklų projektai, kuriuose 
Kauno ir susigiminiavusių miestų jaunimas keičiasi patirtimi, sužino apie kitos šalies tradicijas ir 

Nuo 2008 m. Savivaldybė skatina kūrybine kultūrine veikla užsiimančias juridinio asmens teises turinčias 
religines bendruomenes, iš dalies finansuoja jų kūrybinius projektus. 



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijoje kul
kuruoja Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybai pavaldus Kultūros ir 
turizmo plėtros skyrius. Patariamosios institucijos funkcijas atlieka 
savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimu T4 įstei
savivaldybės kultūros ir meno taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, 
įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje. 
Kultūros taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros minist
Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje 
veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
vykdančiomis kultūrinę veiklą, kūrybinėmis sąjungomis, bendruomenėmis, 
jaunimo organizacijo

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 17 mln. litų ir tai 
sudaro daugiau nei 2 proc. nuo bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. 
Palyginimui 
plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programai numatyta 
20,997 mln. litų (1,73 proc.

Pav. 
pasiskirstymas pagal sri
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės biudžeto ataskaitos. 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano kultūros 
programa, didžioji dalis kultūros programos lėšų tenka Savivaldybės biudžetinių 
kultūros įstaigų veiklos plėtojimui 
tenka kultūros įstaigų materialiojo turto įsigijimui ir 10,7 proc. Specialiosios 
kultūros programos įgyvendinimui. 

3.2.2  KULTŪROS PASLAUGŲ RIN

Lietuvoje 2011 m. veikė 738 kultūros 
teatrai, 8 valstybinės koncertinės organizacijos, 13 valstybinių 
teatrai
mažėja, ir ši tendencija su nežymiais svyravimais išlieka jau deši
koncertinių organizacijų
valstybinių teatrų skaičius nekinta. 

Įvertinus statistinius duomenis, 2011 m. 
pokyčiai, kuriuos nulėmė labai su
pastarasis
net 27 proc.
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Kauno miesto savivaldybės administracijoje kultūros politikos įgyvendinimą 
kuruoja Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybai pavaldus Kultūros ir 
turizmo plėtros skyrius. Patariamosios institucijos funkcijas atlieka 
savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimu T4 įstei
savivaldybės kultūros ir meno taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, 
įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje. 
Kultūros taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros minist
Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje 
veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
vykdančiomis kultūrinę veiklą, kūrybinėmis sąjungomis, bendruomenėmis, 
jaunimo organizacijomis, meno kūrėjais.  

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 17 mln. litų ir tai 
sudaro daugiau nei 2 proc. nuo bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. 
Palyginimui – Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m. biudžete Kultūros veiklos 
lėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programai numatyta 

20,997 mln. litų (1,73 proc. biudžeto lėšų).  

 

Pav. 3-3 Kultūros programai skiriamų lėšų dalis, mln. Lt ir 
pasiskirstymas pagal sritis.  
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės biudžeto ataskaitos.  

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano kultūros 
programa, didžioji dalis kultūros programos lėšų tenka Savivaldybės biudžetinių 
kultūros įstaigų veiklos plėtojimui – daugiau nei 14 mln. litų, iš jų tik 0,6 proc. 
tenka kultūros įstaigų materialiojo turto įsigijimui ir 10,7 proc. Specialiosios 
kultūros programos įgyvendinimui. j 

ULTŪROS PASLAUGŲ RINKOS ANALIZĖ  
Lietuvoje 2011 m. veikė 738 kultūros centrai, jų filialai a
teatrai, 8 valstybinės koncertinės organizacijos, 13 valstybinių 

ai. Pažymėtina, kad kultūros centrų ir kino teatrų skaičius Lietuvoje kasmet 
mažėja, ir ši tendencija su nežymiais svyravimais išlieka jau deši
koncertinių organizacijų ir nevalstybinių teatrų skaičius
valstybinių teatrų skaičius nekinta.  

inus statistinius duomenis, 2011 m. įvyko ryškūs šalies kultūros centrų veiklos 
pokyčiai, kuriuos nulėmė labai sumažėjęs kultūros centrų meno kolektyvų skaičius, 
pastarasis 2011 siekė 3,6 tūkst., ir kultūros centrų dalyvių ska
net 27 proc. Tai atitinkamai sąlygojo sparčiai mažėjantį
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tūros politikos įgyvendinimą 
kuruoja Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybai pavaldus Kultūros ir 
turizmo plėtros skyrius. Patariamosios institucijos funkcijas atlieka Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimu T4 įsteigta Kauno miesto 
savivaldybės kultūros ir meno taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, 
įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje. 
Kultūros taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 
Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje 
veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
vykdančiomis kultūrinę veiklą, kūrybinėmis sąjungomis, bendruomenėmis, 

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 17 mln. litų ir tai 
sudaro daugiau nei 2 proc. nuo bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. 

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m. biudžete Kultūros veiklos 
lėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programai numatyta 

Kultūros programai skiriamų lėšų dalis, mln. Lt ir 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano kultūros 
programa, didžioji dalis kultūros programos lėšų tenka Savivaldybės biudžetinių 

daugiau nei 14 mln. litų, iš jų tik 0,6 proc. 
tenka kultūros įstaigų materialiojo turto įsigijimui ir 10,7 proc. Specialiosios 

centrai, jų filialai ar padaliniai, 32 kino 
teatrai, 8 valstybinės koncertinės organizacijos, 13 valstybinių ir 26 nevalstybiniai 

. Pažymėtina, kad kultūros centrų ir kino teatrų skaičius Lietuvoje kasmet 
mažėja, ir ši tendencija su nežymiais svyravimais išlieka jau dešimtmetį, valstybinių 

skaičius, priešingai – didėja, 

įvyko ryškūs šalies kultūros centrų veiklos 
kultūros centrų meno kolektyvų skaičius, 

kultūros centrų dalyvių skaičiaus sumažėjimas 
ntį ir kultūros centrų koncertų 

67,36%

6,99%

Kultūros renginių 
organizavimas ir 
koordinavimas, 

kultūros priemonių 
rengimas ir 

įgyvendinimas

Savivaldybės 
biudžetinių 

kultūros įstaigų 
veiklos plėtojimas

Savivaldybės 
administruojamų 
kultūros įstaigų 

pastatų, statinių ir 
patalpų priežiūra ir 

remontas



 

 

bei kitų kultūros renginių skaiči
valstybinių teatrų spektaklių skaičius kinta nežymiai, 
surengiama virš 900, spektaklių apie 2700

Pav. 3
Šaltinis: LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos Liaudies kultūros centro duomenys.

Didžiausią 
mln. lankytojų. Pastaraisiais metais
jau viršija muziejų lankytojus, 2011 m. jų srautas sudarė daugiau nei 3 mln. 
žiūrovų. Bibliotekose 
penktadaliu 
iki 2008 m.
žiūrovų.
metus. Pažymėtina, kad 2008 m. ekonominė krizė turėjo įtakos visų kultūros sričių 
rengini
bendrosios gyventojų disponuojamosios pajamos, kurios 
kultūrai ir pramogoms

Pav. 3
Šaltinis: 
Bibliotekininkystės centro duomenys.
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kitų kultūros renginių skaičių. Valstybinių koncertinių organizacijų koncertų ir 
valstybinių teatrų spektaklių skaičius kinta nežymiai, 
surengiama virš 900, spektaklių apie 2700-2800 per metus. 

3-4 Lietuvos kultūros įstaigų veiklos duomenys.
Šaltinis: LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos Liaudies kultūros centro duomenys.

Didžiausią lankytojų skaičių sutraukia Lietuvos muziejai, juos ka
mln. lankytojų. Pastaraisiais metais smarkiai išaugo kino teatrų 
jau viršija muziejų lankytojus, 2011 m. jų srautas sudarė daugiau nei 3 mln. 
žiūrovų. Bibliotekose besilankančių skaičius per pastaruosius 10 metų sumažėjo 
penktadaliu – 2011 m. siekė 716 tūkst. Valstybinių teatrų žiūrovų skaičius
iki 2008 m., pastaraisiais metais mažėjo, 2011 m. juo
žiūrovų. Valstybinės koncertinės organizacijos sutraukia apie 140 tūkst. 
metus. Pažymėtina, kad 2008 m. ekonominė krizė turėjo įtakos visų kultūros sričių 
renginių lankomumui (išskyrus bibliotekas), kuomet drastiškai sumažėjo 
bendrosios gyventojų disponuojamosios pajamos, kurios 
kultūrai ir pramogoms, sumažėjimą.  

3-5 Žiūrovų ar lankytojų skaičius valstybinėse kultūros įstaigose
Šaltinis: Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Bibliotekininkystės centro duomenys. 
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stybinių koncertinių organizacijų koncertų ir 
valstybinių teatrų spektaklių skaičius kinta nežymiai, šalies mastu koncertų 

2800 per metus.  

 

įstaigų veiklos duomenys. 
Šaltinis: LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos Liaudies kultūros centro duomenys. 

skaičių sutraukia Lietuvos muziejai, juos kasmet aplanko 2,6 
smarkiai išaugo kino teatrų lankytojų srautai ir 

jau viršija muziejų lankytojus, 2011 m. jų srautas sudarė daugiau nei 3 mln. 
besilankančių skaičius per pastaruosius 10 metų sumažėjo 

tūkst. Valstybinių teatrų žiūrovų skaičius, didėjęs 
2011 m. juose apsilankė 594 tūkst. 

alstybinės koncertinės organizacijos sutraukia apie 140 tūkst. žiūrovų per 
metus. Pažymėtina, kad 2008 m. ekonominė krizė turėjo įtakos visų kultūros sričių 

ų lankomumui (išskyrus bibliotekas), kuomet drastiškai sumažėjo 
bendrosios gyventojų disponuojamosios pajamos, kurios lėmė išlaidų, skiriamų 

 

kultūros įstaigose, tūkst. 
Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
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Šiuo metu Kauno m
net 7. Palyginimui 
kultūros centrai. Analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvos didžiųjų miestų kultū
centrų dalyvių skaičius turėjo
dalyvių skai
viršijo
svyruoja apie 300, Klaipėdos 

Pav. 3
Šaltinis: 

Kauno mieste veikiančių bibliotekų skaičius 
metais nekito.
mažėjimo tendencija stebima tik Vilniaus mieste (žr. 
lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek 
mastu. Vienai biblioteka
mažėja, pagal šį rodiklį Kauno miestas smarkiai atsilieka nuo kitų didžiųjų šalies 
miestų (žr. 
naudojasi apie 20 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko per 700 lankytojų. 
Likusią dalį, per 40 tūkst. vartotojų aptarnauja Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka. 

Pav. 3-7 Bibliotekų ir skaitytojų jose skaičius. 

 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro duomenys (nuo 20
tik savivaldybių viešųjų bibliotekų duomenys).
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Šiuo metu Kauno mieste veikia 2 kultūros centrai, kai tuo tarpu 2001 m. jų buvo
net 7. Palyginimui – Vilniaus mieste veikia 7 kultūros centai, 
kultūros centrai. Analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvos didžiųjų miestų kultū
centrų dalyvių skaičius turėjo mažėjimo tendenciją
dalyvių skaičius sumažėjo Vilniaus mieste, tačiau vis dar išli

o 2000 dalyvių, tuo tarpu Kauno miesto kultūros centrų dalyvių skaičius 
svyruoja apie 300, Klaipėdos – apie 400 (žr. Pav. 3-6).

3-6 Kultūros centrų dalyvių skaičius, tūkst. 
Šaltinis: Lietuvos Liaudies kultūros centro duomenys.  

Kauno mieste veikiančių bibliotekų skaičius kaip ir Klaipėdos mieste pastaraisiais 
metais nekito. Atitinkamai mažėjant skaitytojų skaičiui, bibliotekų skaičiaus 
mažėjimo tendencija stebima tik Vilniaus mieste (žr. 
lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek didžiųjų miestų
mastu. Vienai bibliotekai tenkančių skaitytojų skaičius Kauno mieste taip pat 
mažėja, pagal šį rodiklį Kauno miestas smarkiai atsilieka nuo kitų didžiųjų šalies 
miestų (žr. Pav. 3-8). Kauno apskrities viešosios bibliotekos paslaugomis kas
naudojasi apie 20 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko per 700 lankytojų. 
Likusią dalį, per 40 tūkst. vartotojų aptarnauja Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka.  

 

Bibliotekų ir skaitytojų jose skaičius.  Pav. 3-8 Vidutiniškai vienai bibliotekai tenka 
skaitytojų.  

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro duomenys (nuo 20
tik savivaldybių viešųjų bibliotekų duomenys). 
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kai tuo tarpu 2001 m. jų buvo 
Vilniaus mieste veikia 7 kultūros centai, Klaipėdos mieste – 3 

kultūros centrai. Analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvos didžiųjų miestų kultūros 
mažėjimo tendenciją. Labiausiai kultūros centrų 

aus mieste, tačiau vis dar išliko didžiausias šalyje ir 
2000 dalyvių, tuo tarpu Kauno miesto kultūros centrų dalyvių skaičius 

). 

 

kaip ir Klaipėdos mieste pastaraisiais 
i mažėjant skaitytojų skaičiui, bibliotekų skaičiaus 

mažėjimo tendencija stebima tik Vilniaus mieste (žr. Pav. 3-7). Bibliotekų 
didžiųjų miestų, tiek visos šalies 

i tenkančių skaitytojų skaičius Kauno mieste taip pat 
mažėja, pagal šį rodiklį Kauno miestas smarkiai atsilieka nuo kitų didžiųjų šalies 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos paslaugomis kasmet 
naudojasi apie 20 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko per 700 lankytojų. 
Likusią dalį, per 40 tūkst. vartotojų aptarnauja Kauno miesto savivaldybės Vinco 

 

Vidutiniškai vienai bibliotekai tenka 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro duomenys (nuo 2011m. pateikiami 
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Kultūros ministerijos duomenimis, Kauno mieste veikia 14 muziejų, kuriuose 
2011m. lankėsi 391 tūkst. lankytojų. 
išlieka stabilus, ilgalaikėje perspektyvoj
Muziejų lankytojų skaičius didėja ir Vilniaus mieste
besilankančių skaičius per pastaruosius metus labai sumažėjo. 

Pav. 3
Šaltinis: 

Kauno 
metus svyruoja apie 22 tūkst., paja
svyravo nuo 10,4 iki 11,1 mln. litų. Vilniaus miesto kino teatrų kino seansų 
skaičius per pastaruosius trejus metus smarkiai išaugo, nuo 31,8 iki 46 tūkst., tačiau 
pajamos už parduotus bilietus iš esmės nedidėjo. Klai
užima santykinai nedidelę rinkos dalį, 
seansų skaičius per metus 
parduotus bilietus 

Pav. 3-10 Kino teatrų veiklos duomenys. 

Šaltinis: Kino teatrų i
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[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kultūros ministerijos duomenimis, Kauno mieste veikia 14 muziejų, kuriuose 
2011m. lankėsi 391 tūkst. lankytojų. Lankytojų skaičius Kauno m. muziejuose 
išlieka stabilus, ilgalaikėje perspektyvoje netgi turi tendenciją didėti (žr. 
Muziejų lankytojų skaičius didėja ir Vilniaus mieste
besilankančių skaičius per pastaruosius metus labai sumažėjo. 

3-9 Muziejų ir lankytojų juose skaičius didžiuosiuose miestuose. 
Šaltinis: Lietuvos kultūros ministerijos duomenys. 

Kauno miesto kino teatrų veikla pasižymi stabilumu. 
metus svyruoja apie 22 tūkst., pajamos už parduotus bilietus 2009
svyravo nuo 10,4 iki 11,1 mln. litų. Vilniaus miesto kino teatrų kino seansų 
skaičius per pastaruosius trejus metus smarkiai išaugo, nuo 31,8 iki 46 tūkst., tačiau 
pajamos už parduotus bilietus iš esmės nedidėjo. Klai
užima santykinai nedidelę rinkos dalį, analizuojamuoju laikotarpiu 
seansų skaičius per metus šiame mieste svyruoja nuo 1,2 iki 11,6 tūkst., pajamos už 
parduotus bilietus nuo 0,4 iki 4,5 mln. litų (žr. pav. Pav. 

 

Kino teatrų veiklos duomenys.  Pav. 3-11 Žiūrovų skaičius didžiųjų miestų 
kino teatruose, tūkst

Šaltinis: Kino teatrų ir pavienių kino salių duomenys. 
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Kultūros ministerijos duomenimis, Kauno mieste veikia 14 muziejų, kuriuose 
Lankytojų skaičius Kauno m. muziejuose 
e netgi turi tendenciją didėti (žr. Pav. 3-9). 

Muziejų lankytojų skaičius didėja ir Vilniaus mieste tik Klaipėdos muziejuose 
besilankančių skaičius per pastaruosius metus labai sumažėjo.  

 

skaičius didžiuosiuose miestuose.  

kino teatrų veikla pasižymi stabilumu. Kino seansų skaičius per 
mos už parduotus bilietus 2009–2011 m. 

svyravo nuo 10,4 iki 11,1 mln. litų. Vilniaus miesto kino teatrų kino seansų 
skaičius per pastaruosius trejus metus smarkiai išaugo, nuo 31,8 iki 46 tūkst., tačiau 
pajamos už parduotus bilietus iš esmės nedidėjo. Klaipėdos kino teatrų veikla 

analizuojamuoju laikotarpiu vykdomų kino 
svyruoja nuo 1,2 iki 11,6 tūkst., pajamos už 

Pav. 3-10).  

 

Žiūrovų skaičius didžiųjų miestų 
, tūkst.  
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Pastebėtina, jog Kauno ir Vilniaus kino teatrų žiūrovų dinamika per pastaruosius 
šešerius metus yra simetriška. Paskutinių metų duomenimis, Kauno miesto kino 
teatruose apsilanko per 800 tūkst. žiūrovų, atitinkamai Vilniaus
Statistikos departamento duomenimis, tiek Vilniaus tiek Kauno mieste vienas 
gyventojas vidutiniškai per metus kine apsilanko 2,4 karto. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  KAUNO MIESTE VEIKIANČ

Kauno mieste veikia valstybės, savi
besirūpinančios profesionaliojo meno ir kultūros sklaida. Žemiau pateikiama 
Kauno miesto kultūros įstaigų matrica, atspindinti kultūros ir kūrybos sektoriaus 
institucinį kontekstą Kauno mieste ir Kauno miesto sa
įstaigų paplitimą pagal skirtingas kultūros ir meno sritis. 

 

 

 

 

Vertinant Lietuvos 
ma
išlieka patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių 
sutraukia Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. 
Bibliotekų lankytojų mažėji
visos šalies mastu. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pastebėtina, jog Kauno ir Vilniaus kino teatrų žiūrovų dinamika per pastaruosius 
šešerius metus yra simetriška. Paskutinių metų duomenimis, Kauno miesto kino 
teatruose apsilanko per 800 tūkst. žiūrovų, atitinkamai Vilniaus
Statistikos departamento duomenimis, tiek Vilniaus tiek Kauno mieste vienas 
gyventojas vidutiniškai per metus kine apsilanko 2,4 karto. 

AUNO MIESTE VEIKIANČIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ ORGANIZACINĖ STRUKTŪ

Kauno mieste veikia valstybės, savivaldybės ir nevalstybinės kultūros įstaigos, 
besirūpinančios profesionaliojo meno ir kultūros sklaida. Žemiau pateikiama 
Kauno miesto kultūros įstaigų matrica, atspindinti kultūros ir kūrybos sektoriaus 
institucinį kontekstą Kauno mieste ir Kauno miesto sa
įstaigų paplitimą pagal skirtingas kultūros ir meno sritis. 

Vertinant Lietuvos kultūros paslaugų rinkos tendencijas, darytina išvada, kad 
mažėja kultūros centrų vaidmuo, tačiau koncertinės organizacijos ir teatrai 
išlieka patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių 
sutraukia Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. 
Bibliotekų lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek Kauno regiono, tiek 
visos šalies mastu.  
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Pastebėtina, jog Kauno ir Vilniaus kino teatrų žiūrovų dinamika per pastaruosius 
šešerius metus yra simetriška. Paskutinių metų duomenimis, Kauno miesto kino 
teatruose apsilanko per 800 tūkst. žiūrovų, atitinkamai Vilniaus – 1,27 mln. 
Statistikos departamento duomenimis, tiek Vilniaus tiek Kauno mieste vienas 
gyventojas vidutiniškai per metus kine apsilanko 2,4 karto.  

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA  
valdybės ir nevalstybinės kultūros įstaigos, 

besirūpinančios profesionaliojo meno ir kultūros sklaida. Žemiau pateikiama 
Kauno miesto kultūros įstaigų matrica, atspindinti kultūros ir kūrybos sektoriaus 
institucinį kontekstą Kauno mieste ir Kauno miesto savivaldybės kultūros srities 
įstaigų paplitimą pagal skirtingas kultūros ir meno sritis.  

tendencijas, darytina išvada, kad 
žėja kultūros centrų vaidmuo, tačiau koncertinės organizacijos ir teatrai 

išlieka patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių 
sutraukia Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. 

mo tendencija stebima tiek Kauno regiono, tiek 
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Pav. 3-12 Kauno miesto kultūros įstaigų matrica. 
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Teatrai Kultūros centrai Koncertinės 
įst. 

Kauno valstybinis 
dramos teatras 

Kauno valstybinis 
muzikinis teatras 

Kauno valstybinis 
lėlių teatras 
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Kauno miesto 
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Kauno miesto kultūros įstaigų matrica.  
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Kitos įstaigos 

valstybinė 

Kauno miesto 
simfoninis 

 

oncertinė 
įstaiga „Kaunas“ 

Viešoji įstaiga Kauno kino 
studija 

Viešoji įstaiga Prezidento 
Valdo Adamkaus biblioteka-
muziejus 

Kauno menininkų namai 

Viešoji įstaiga "Teatro 
projektai" 

Viešoji įstaiga Kauno įvairių 
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Akademiniai meno 
susivienijimai 

Meno inkubatoriai 

VšĮ Pažaislio kultūros ir 
turizmo centras 

UAB kino teatras „Romuva“ 



 

 

Muziejai.
istorija, dailė, litera
veikiantys muziejai:

� Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų galerija, Istorinė LR Prezidentū
Keramikos muziejus, Adelės ir Pauliaus Galaunių namai, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus, Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus, Juoz
muziejus; Vienas lankomiausių ir išskirti
vienintelis toks muziejus pasaulyje. Garsėja didele kolekcija (apie 3.000 eksponatų), pradėta rinkti 
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Velnių kolekcija pradėta rinkti dar 1906 m., o pirmąjį velniuką 
muziejui padovanojo kunigas rašytojas ir visuomenės veikėjas Juozas Tumas
nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus padalinys 
m. renesansiniuose XVI a. Kauno rotušės rūsiuose. Čia ekspon
keramika, rengiamos šiuolaikinės keramikos parodos.

� Respublikiniai muziejai: Kauno IX forto muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejus, Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos švietimo 
Maironio lietuvių literatūros muziejus.  

� Savivaldybės muziejai: Kauno miesto muziejus ir jo padalinys Kauno pilis, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus su padaliniu 
muzikos instrumentų muziejus. 

� Žinybiniai muziejai: Kauno arkivyskupijos muziejus, Kauno lėlių teatro muziejus, Lietuvos sporto 
muziejus, Lietuvos šaulių sąjungos muziejus, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, 
Pažaislio vienuolyno muziejinė ekspozicija,
Pinigų muziejaus filialas Kaune (Pinigų muziejaus padalinys), S. ir S. Lozoraičių muziejus, „Stumbro“ 
muziejus. 

� Viešosios įstaigos muziejai: A. Astrausko ortopedijos amato muz
istorijos muziejus.  

� Privatus Brangakmenių (Gemologijos) muziejus.

� Visuomeninis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyrio muziejus.

Bibliotekos.
bibliotekos: 

� Valstybės biudžetinė įstaiga 
kultūros ministerijai – 
bibliotekoje yra 18 struktūrinių p
bibliotekininkai.  

� Savivaldybės lygmenyje veikia
sudaro septyni funkciniai skyriai, įkurti centralizavus miesto viešąsias bibl
išdėstytų įvairiuose miesto rajonuose. 

Kauno miesto bibliotekose yra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema (LIBIS), kurios pagalba sudaryta galimybė Kauno miesto gyventojams, 
naudojantis informacinėmis komuni
bibliotekose esančią informaciją integruotoje bibliotekų informacinėje 
infrastruktūroje bei gauti bibliotekos teikiamas paslaugas.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Muziejai. Muziejininkystė Kaune apima tokias visuomeninio gyvenimo sritis kaip 
istorija, dailė, literatūra, muzika, pedagogika, zoologija ir kt. 
veikiantys muziejai:  

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir jo padaliniai M. K. Čiurlionio dailės galerija, Mykolo 
Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų galerija, Istorinė LR Prezidentū
Keramikos muziejus, Adelės ir Pauliaus Galaunių namai, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus, Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus, Juoz

Vienas lankomiausių ir išskirtiniausių šio muziejaus padalinių 
vienintelis toks muziejus pasaulyje. Garsėja didele kolekcija (apie 3.000 eksponatų), pradėta rinkti 
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Velnių kolekcija pradėta rinkti dar 1906 m., o pirmąjį velniuką 
muziejui padovanojo kunigas rašytojas ir visuomenės veikėjas Juozas Tumas
nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus padalinys – Keramikos muziejus. 
m. renesansiniuose XVI a. Kauno rotušės rūsiuose. Čia eksponuojama Lietuvos XV 
keramika, rengiamos šiuolaikinės keramikos parodos. 

espublikiniai muziejai: Kauno IX forto muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejus, Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos švietimo 
Maironio lietuvių literatūros muziejus.   

avivaldybės muziejai: Kauno miesto muziejus ir jo padalinys Kauno pilis, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus su padaliniu – J. Gruodžio memorialiniu muziejumi, Povilo Stulgos lietuvių 
muzikos instrumentų muziejus.  

Žinybiniai muziejai: Kauno arkivyskupijos muziejus, Kauno lėlių teatro muziejus, Lietuvos sporto 
muziejus, Lietuvos šaulių sąjungos muziejus, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, 

muziejinė ekspozicija, Kauno technologijos universiteto muziejus, Lietuvos banko 
Pinigų muziejaus filialas Kaune (Pinigų muziejaus padalinys), S. ir S. Lozoraičių muziejus, „Stumbro“ 

Viešosios įstaigos muziejai: A. Astrausko ortopedijos amato muziejus, Kauno tvirtovės VII fortas, Ryšių 

Privatus Brangakmenių (Gemologijos) muziejus.  

Visuomeninis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyrio muziejus.

Bibliotekos. Kauno bendruomenės informacinius poreikius 
iotekos:  

alstybės biudžetinė įstaiga Kauno apskrities viešoji biblioteka, priklausanti Lietuvos Respublikos 
 didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka. Šiuo metu 

bibliotekoje yra 18 struktūrinių padalinių, dirba 202 darbuotojai, iš kurių 144 profesionalūs 

Savivaldybės lygmenyje veikia savivaldybės biudžetinė įstaiga V. Kudirkos 
sudaro septyni funkciniai skyriai, įkurti centralizavus miesto viešąsias bibl
išdėstytų įvairiuose miesto rajonuose.  

Kauno miesto bibliotekose yra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema (LIBIS), kurios pagalba sudaryta galimybė Kauno miesto gyventojams, 
naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis gauti įvairią 
bibliotekose esančią informaciją integruotoje bibliotekų informacinėje 
infrastruktūroje bei gauti bibliotekos teikiamas paslaugas.
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Muziejininkystė Kaune apima tokias visuomeninio gyvenimo sritis kaip 
tūra, muzika, pedagogika, zoologija ir kt. Kauno mieste 

ir jo padaliniai M. K. Čiurlionio dailės galerija, Mykolo 
Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų galerija, Istorinė LR Prezidentūra, Velnių muziejus, 
Keramikos muziejus, Adelės ir Pauliaus Galaunių namai, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus, Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus, Juozo Zikaro memorialinis 

niausių šio muziejaus padalinių – Velnių muziejus. Tai 
vienintelis toks muziejus pasaulyje. Garsėja didele kolekcija (apie 3.000 eksponatų), pradėta rinkti 
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Velnių kolekcija pradėta rinkti dar 1906 m., o pirmąjį velniuką 
muziejui padovanojo kunigas rašytojas ir visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas. Kitas įdomus 

Keramikos muziejus. Muziejus atidarytas 1978 
uojama Lietuvos XV – XX Lietuvos 

espublikiniai muziejai: Kauno IX forto muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejus, Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 

avivaldybės muziejai: Kauno miesto muziejus ir jo padalinys Kauno pilis, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
J. Gruodžio memorialiniu muziejumi, Povilo Stulgos lietuvių tautinės 

Žinybiniai muziejai: Kauno arkivyskupijos muziejus, Kauno lėlių teatro muziejus, Lietuvos sporto 
muziejus, Lietuvos šaulių sąjungos muziejus, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, 

Kauno technologijos universiteto muziejus, Lietuvos banko 
Pinigų muziejaus filialas Kaune (Pinigų muziejaus padalinys), S. ir S. Lozoraičių muziejus, „Stumbro“ 

iejus, Kauno tvirtovės VII fortas, Ryšių 

Visuomeninis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyrio muziejus. 

Kauno bendruomenės informacinius poreikius tenkina dvi 

Kauno apskrities viešoji biblioteka, priklausanti Lietuvos Respublikos 
didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka. Šiuo metu 

adalinių, dirba 202 darbuotojai, iš kurių 144 profesionalūs 

savivaldybės biudžetinė įstaiga V. Kudirkos viešoji biblioteka, kurią 
sudaro septyni funkciniai skyriai, įkurti centralizavus miesto viešąsias bibliotekas, ir 30 padalinių, 

Kauno miesto bibliotekose yra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema (LIBIS), kurios pagalba sudaryta galimybė Kauno miesto gyventojams, 

kacinėmis technologijomis gauti įvairią 
bibliotekose esančią informaciją integruotoje bibliotekų informacinėje 
infrastruktūroje bei gauti bibliotekos teikiamas paslaugas.  



 

 

Teatrai.
miesto
miesto patrauklumą ir tarptautinį pripažinimą. 
valstybiniai ir 5 municipaliniai teatrai: 

� valstybiniai teatrai – Kauno valstybinis dramos teatras, Kaun
valstybinis lėlių teatras;  

� municipaliniai teatrai – 
kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, vaikų ir jaunimo teatras „Vilkola

Kauno architektų namuose veikia 2008 m. įkurtas teatro klubas
kulka“
– pramoginiai kabaretiniai spektakliai, skirti mažoms erdvėms 
restoranams, tea

Kultūros centrai. 
datų bei kitų miesto švenčių organizatoriai bei 
edukacinė
Kaune veiki
įstaiga 

Koncertinės įstaigos
muzikos festivaliais ir aktyvia koncertinių įstaigų
užsienyje: 

� Kauno mieste veikia Kauno valstybinė filharmonija, kuri organizuoja įvairius meno renginius: 
simfoninius, kamerinius, džiazo muzikos, autorinius koncertus, popietes visai šeimai, edukacines 
programas moksleiviams, f
vyksta ne tik Kaune, bet ir šalies regionuose. Didelį vaidmenį Filharmonijos koncertinėje veikloje 
atlieka Kauno valstybinis choras, kurio repertuare yra daugiau nei 120 monumental
instrumentinių veikalų. Filharmonija aktyviai bendradarbiauja ir su užsienio atlikėjais, koncertinėmis 
agentūromis. 

� Kaune šiuo metu veikia dvi Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos: Kauno miesto simfoninis 
orkestras ir koncertinė įsta
koncertines įstaigas Kauno bigbendą, Kauno muzikos ansamblį „Ainius“ ir Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“. 

Kitos įstaigos:
kultūros įstaigos ir kultūrinėje veikloje dalyvaujantys subjektai: 

� Mieste veikia keliolika meno galerijų
„Du safyrai“, „Eglės galerija“, „Kauno langas“, „Lietuvos dailininkų s
„Meno mūza“, „Meno namai“, „Meno parkas“, „Monos galerija“, „Spalvų paslaptys“, „Tekstilininkų ir 
dailininkų gildijos galerija“, VDU menų galerija 101, I. Mikuličiūtės dailės studija, Artaveniu, VšĮ 
Vilijampolės dailės centras, VšĮ Kauno vartai, VšĮ Saulutės galerija, VšĮ A. Šato galerija, Ornamentai, 
studija, UAB ArtArea, UAB Aukso pjūvis, VšĮ, 

� Kaune veikia 2 kino teatrai (Cinamon (PC „Mega“) ir Forum Cinemas Kaunas (PC „Akropolis“), ki
filmus demonstruojantys 12 kino salių, vi
seniausias Lietuvos kino teatras „Romuva“

� Kino srityje 2011 m. veiklą pradėjo viešoji įstaiga
miesto savivaldybė. Šios įstaigos funkcijos apima kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 
gamybą, meninį apipavidalinimą, kino filmų rodymą, garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą, garso, 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Teatrai. Kauno miesto teatrų repertuarų įvairovė ir jų žanrų specifika sudaro 
miesto gyventojams galimybes aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir didina 
miesto patrauklumą ir tarptautinį pripažinimą. Kauno mieste aktyviai veikia 3 
valstybiniai ir 5 municipaliniai teatrai:  

Kauno valstybinis dramos teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno 
 
 Kauno šokio teatras „Aura“, Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, Kauno 

kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, vaikų ir jaunimo teatras „Vilkola

Kauno architektų namuose veikia 2008 m. įkurtas teatro klubas
kulka“, vienijantis Kauno ir Vilniaus kūrybines teatro pajėgas. 

pramoginiai kabaretiniai spektakliai, skirti mažoms erdvėms 
restoranams, teatrams.  

Kultūros centrai. Pagrindiniai kalendorinių, valstybinių švenčių ir atmintinų 
datų bei kitų miesto švenčių organizatoriai bei kitos kultūrinės, šviečiamosios
edukacinės ir informacinės veiklos vykdytojai yra kultūros centrai. 
Kaune veikia 2 kultūros centrai: Kauno kultūros centras „Tautos namai “ ir V
įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras.  

Koncertinės įstaigos. Kaunas turi turtingą muzikinę praeitį, garsėja tarptautiniais 
muzikos festivaliais ir aktyvia koncertinių įstaigų
užsienyje:  

Kauno mieste veikia Kauno valstybinė filharmonija, kuri organizuoja įvairius meno renginius: 
simfoninius, kamerinius, džiazo muzikos, autorinius koncertus, popietes visai šeimai, edukacines 
programas moksleiviams, festivalius, teminius koncertų ciklus. Filharmonijos organizuojami koncertai 
vyksta ne tik Kaune, bet ir šalies regionuose. Didelį vaidmenį Filharmonijos koncertinėje veikloje 
atlieka Kauno valstybinis choras, kurio repertuare yra daugiau nei 120 monumental
instrumentinių veikalų. Filharmonija aktyviai bendradarbiauja ir su užsienio atlikėjais, koncertinėmis 

Kaune šiuo metu veikia dvi Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos: Kauno miesto simfoninis 
orkestras ir koncertinė įstaiga „Kaunas“, įsteigta reorganizavus tris Kauno miesto savivaldybės 
koncertines įstaigas Kauno bigbendą, Kauno muzikos ansamblį „Ainius“ ir Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“.  

Kitos įstaigos: Kauno mieste veikia ir kitos išvardintoms sritims
kultūros įstaigos ir kultūrinėje veikloje dalyvaujantys subjektai: 

Mieste veikia keliolika meno galerijų: „Dailės galerija“, „Fujifilm“ fotografijos galerija, „Audėjėlė“, 
„Du safyrai“, „Eglės galerija“, „Kauno langas“, „Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerija“, 
„Meno mūza“, „Meno namai“, „Meno parkas“, „Monos galerija“, „Spalvų paslaptys“, „Tekstilininkų ir 
dailininkų gildijos galerija“, VDU menų galerija 101, I. Mikuličiūtės dailės studija, Artaveniu, VšĮ 

tras, VšĮ Kauno vartai, VšĮ Saulutės galerija, VšĮ A. Šato galerija, Ornamentai, 
studija, UAB ArtArea, UAB Aukso pjūvis, VšĮ, Kauno architektų namai, F Galerija. 
Kaune veikia 2 kino teatrai (Cinamon (PC „Mega“) ir Forum Cinemas Kaunas (PC „Akropolis“), ki
filmus demonstruojantys 12 kino salių, vietų skaičius jose siekia 2.464, taip pat funkcionuoja 
seniausias Lietuvos kino teatras „Romuva“, kurį valdo UAB „Kino teatras „Romuva“

2011 m. veiklą pradėjo viešoji įstaiga Kauno kino studija, k
miesto savivaldybė. Šios įstaigos funkcijos apima kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 
gamybą, meninį apipavidalinimą, kino filmų rodymą, garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą, garso, 
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Kauno miesto teatrų repertuarų įvairovė ir jų žanrų specifika sudaro 
gyventojams galimybes aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir didina 

Kauno mieste aktyviai veikia 3 

o valstybinis muzikinis teatras, Kauno 

Kauno mažasis teatras, Kauno 
kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“.  

Kauno architektų namuose veikia 2008 m. įkurtas teatro klubas „Dvimiesčio 
, vienijantis Kauno ir Vilniaus kūrybines teatro pajėgas. Šio teatro repertuare 

pramoginiai kabaretiniai spektakliai, skirti mažoms erdvėms – klubams, 

Pagrindiniai kalendorinių, valstybinių švenčių ir atmintinų 
kitos kultūrinės, šviečiamosios, 

os vykdytojai yra kultūros centrai. Šiuo metu 
a 2 kultūros centrai: Kauno kultūros centras „Tautos namai “ ir Viešoji 

Kaunas turi turtingą muzikinę praeitį, garsėja tarptautiniais 
muzikos festivaliais ir aktyvia koncertinių įstaigų veikla tiek Lietuvoje, tiek 

Kauno mieste veikia Kauno valstybinė filharmonija, kuri organizuoja įvairius meno renginius: 
simfoninius, kamerinius, džiazo muzikos, autorinius koncertus, popietes visai šeimai, edukacines 

estivalius, teminius koncertų ciklus. Filharmonijos organizuojami koncertai 
vyksta ne tik Kaune, bet ir šalies regionuose. Didelį vaidmenį Filharmonijos koncertinėje veikloje 
atlieka Kauno valstybinis choras, kurio repertuare yra daugiau nei 120 monumentalių vokalinių-
instrumentinių veikalų. Filharmonija aktyviai bendradarbiauja ir su užsienio atlikėjais, koncertinėmis 

Kaune šiuo metu veikia dvi Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos: Kauno miesto simfoninis 
iga „Kaunas“, įsteigta reorganizavus tris Kauno miesto savivaldybės 

koncertines įstaigas Kauno bigbendą, Kauno muzikos ansamblį „Ainius“ ir Kauno pučiamųjų 

Kauno mieste veikia ir kitos išvardintoms sritims nepriskirtos 
kultūros įstaigos ir kultūrinėje veikloje dalyvaujantys subjektai:  

„Dailės galerija“, „Fujifilm“ fotografijos galerija, „Audėjėlė“, 
ąjungos Kauno skyriaus galerija“, 

„Meno mūza“, „Meno namai“, „Meno parkas“, „Monos galerija“, „Spalvų paslaptys“, „Tekstilininkų ir 
dailininkų gildijos galerija“, VDU menų galerija 101, I. Mikuličiūtės dailės studija, Artaveniu, VšĮ 

tras, VšĮ Kauno vartai, VšĮ Saulutės galerija, VšĮ A. Šato galerija, Ornamentai, 
Kauno architektų namai, F Galerija.  

Kaune veikia 2 kino teatrai (Cinamon (PC „Mega“) ir Forum Cinemas Kaunas (PC „Akropolis“), kino 
etų skaičius jose siekia 2.464, taip pat funkcionuoja ir 

valdo UAB „Kino teatras „Romuva“. 
Kauno kino studija, kurios dalininke tapo Kauno 

miesto savivaldybė. Šios įstaigos funkcijos apima kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 
gamybą, meninį apipavidalinimą, kino filmų rodymą, garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą, garso, 



 

 

vaizdo ir kompiuterinių laikmenų
individualių programų kūrimą ir jų įforminimą ir kt. 

� Kauno bendruomenių centrų asociacijos duomenimis, Kaune veikia 22 bendruomenių centrai, 
kuriuose rengiami įvairaus pobūdžio renginiai, tar
asociacija 2009 m. kovo 25 d. su Kauno miesto savivaldybe yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį, 
kuria įsipareigoja skatinti bendruomeninių organizacijų kūrimąsi ir veiklą, miesto bendruomenės 
veiklos plėtros politiką bei pagal galimybes numatyti Savivaldybės biudžete lėšas Kauno bendruomenių 
centrų iniciatyvų ir veiklos projektams finansuoti. Remiantis šia sut
centrų rėmimo fondas. 

� Kauno miesto ir regiono kultūriniam gyvenimui įt
profesionalai, aktyvia veikla pasižymi dailininkų, tautodailininkų, fotomenininkų, rašytojų, 
kompozitorių, architektų bendruomenės. Juridiškai jos yra Lietuvos atitinkamų sąjungų skyriai: 
Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos 
rašytojų sąjungos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro 
sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos

� Vytauto Didžiojo universitete
profesionaliais menininkais, tarpdisciplininių meno projektų, apjungiančių meninį naujųjų technologijų 
naudojimą ir perfomatyviuosius menus, kūrimui; lavinami studentų praktiniai meno
palaikomos studentų kūrybinės išvykos Lietuvoje ir už jos ribų, ugdomas objektyvus kritinis požiūris į 
meno procesus, skatinamos studentų iniciatyvos kurti ir vadovauti meno projektams. Taip pat aktyviai 
veikia VDU Menų galerija „101”, jau tapus
meno taškų.  

� Vizualiųjų menų srityje aktyviai veikia galerija „Meno parkas“, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės 
fakulteto tekstilės katedra, Lango galerija, 
Fluxus Ministerijos menų inkubatorius. 
paminėti, kad pagrindinė parodinė veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra 
labai sudėtinga, Kaune trūksta parodinių 

 

 

 

 

 

3.2.4  KULTŪROS IR KŪRYBOS S

3.2.4.1  PROJEKTINĖS VEIKLOS

2010–
skirtingas programas: Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių org
dalinio finansavimo programą, Jaunųjų menininkų skatinimo programą, Mėgėjų 
meno projektų dalinio finansavimo programą, Profesionaliojo meno projektų 
dalinio finansavimo programą ir Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant 
bendrąją gyventojų 
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai 
daugiau nei 1 mln. 

Iš savivaldybės biudžeto pagal atsk
136 projektai ar veiklos programos, 2010 m. 
savivaldybės vertinimo komisija gavo 44 paraiškas finansuoti miesto renginius 

Kaunas pasižymi savitais ir itin palankiais ištekliais kūrybinio sektoriaus plėtrai 
– 
ekonomikos raidai. 
dalyvavimas kultūriniame Ka
menkas, Kauno mieste
kūrybines industrijas, nėra 
palaikančių idėjų bei bendradarbiavimo platformų.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

vaizdo ir kompiuterinių laikmenų tiražavimą ir platinimą, kito pobūdžio leidybą ir spausdinimą, 
individualių programų kūrimą ir jų įforminimą ir kt.  
Kauno bendruomenių centrų asociacijos duomenimis, Kaune veikia 22 bendruomenių centrai, 
kuriuose rengiami įvairaus pobūdžio renginiai, tarp jų ir kultūriniai. Kauno bendruomenių centrų 
asociacija 2009 m. kovo 25 d. su Kauno miesto savivaldybe yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį, 
kuria įsipareigoja skatinti bendruomeninių organizacijų kūrimąsi ir veiklą, miesto bendruomenės 

politiką bei pagal galimybes numatyti Savivaldybės biudžete lėšas Kauno bendruomenių 
centrų iniciatyvų ir veiklos projektams finansuoti. Remiantis šia sutartimi

Kauno miesto ir regiono kultūriniam gyvenimui įtaką daro ir Kauno kūrybinės sąjungos. Jose telkiasi 
profesionalai, aktyvia veikla pasižymi dailininkų, tautodailininkų, fotomenininkų, rašytojų, 
kompozitorių, architektų bendruomenės. Juridiškai jos yra Lietuvos atitinkamų sąjungų skyriai: 

dailininkų sąjungos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos 
rašytojų sąjungos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro 

, Lietuvos chorų sąjungos.  
Vytauto Didžiojo universitete aktyviai veikia Menų centras. Jame sudarytos sąlygos studentų darbui su 
profesionaliais menininkais, tarpdisciplininių meno projektų, apjungiančių meninį naujųjų technologijų 
naudojimą ir perfomatyviuosius menus, kūrimui; lavinami studentų praktiniai meno
palaikomos studentų kūrybinės išvykos Lietuvoje ir už jos ribų, ugdomas objektyvus kritinis požiūris į 
meno procesus, skatinamos studentų iniciatyvos kurti ir vadovauti meno projektams. Taip pat aktyviai 
veikia VDU Menų galerija „101”, jau tapusi vienu svarbiausių Kauno miesto ir VDU kultūros bei 

Vizualiųjų menų srityje aktyviai veikia galerija „Meno parkas“, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės 
fakulteto tekstilės katedra, Lango galerija, Fotomenininkų sąjungos galerija, 
Fluxus Ministerijos menų inkubatorius. Vertinant vizualiųjų menų raidos perspektyvas Kaune, svarbu 
paminėti, kad pagrindinė parodinė veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra 
labai sudėtinga, Kaune trūksta parodinių erdvių didesniems projektams. 

ULTŪROS IR KŪRYBOS SEKTORIAUS VEIKLOS DUOMENŲ ANALIZĖ

ROJEKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ  

–2012 m. Kauno miesto savivaldybė kultūr
skirtingas programas: Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių org
dalinio finansavimo programą, Jaunųjų menininkų skatinimo programą, Mėgėjų 
meno projektų dalinio finansavimo programą, Profesionaliojo meno projektų 
dalinio finansavimo programą ir Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant 
bendrąją gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo programą. 
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai 
daugiau nei 1 mln. žiūrovų ir lankytojų, dalyvių skaičius juose viršija 10 tūkst. 

Iš savivaldybės biudžeto pagal atskiras kultūros programas 2009 buvo finansuota 
136 projektai ar veiklos programos, 2010 m. – 63, 2011 m. 
savivaldybės vertinimo komisija gavo 44 paraiškas finansuoti miesto renginius 

Kaunas pasižymi savitais ir itin palankiais ištekliais kūrybinio sektoriaus plėtrai 
 ryškiu kultūriniu kapitalu, kuris yra labai svarbus bendros kultūrinės 

ekonomikos raidai. Visuomeninių organizacijų ir privačių institucijų 
dalyvavimas kultūriniame Kauno miesto ir regiono
menkas, Kauno mieste trūksta mokslininkų ir praktikų iniciatyvos vystyti 
kūrybines industrijas, nėra ilgalaikių jaunimo iniciatyvas jungiančių ir 
palaikančių idėjų bei bendradarbiavimo platformų. 
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tiražavimą ir platinimą, kito pobūdžio leidybą ir spausdinimą, 

Kauno bendruomenių centrų asociacijos duomenimis, Kaune veikia 22 bendruomenių centrai, 
p jų ir kultūriniai. Kauno bendruomenių centrų 

asociacija 2009 m. kovo 25 d. su Kauno miesto savivaldybe yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį, 
kuria įsipareigoja skatinti bendruomeninių organizacijų kūrimąsi ir veiklą, miesto bendruomenės 

politiką bei pagal galimybes numatyti Savivaldybės biudžete lėšas Kauno bendruomenių 
artimi, įsteigtas bendruomenių 

Kauno kūrybinės sąjungos. Jose telkiasi 
profesionalai, aktyvia veikla pasižymi dailininkų, tautodailininkų, fotomenininkų, rašytojų, teatro, 
kompozitorių, architektų bendruomenės. Juridiškai jos yra Lietuvos atitinkamų sąjungų skyriai: 

dailininkų sąjungos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos 
rašytojų sąjungos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro 

ame sudarytos sąlygos studentų darbui su 
profesionaliais menininkais, tarpdisciplininių meno projektų, apjungiančių meninį naujųjų technologijų 
naudojimą ir perfomatyviuosius menus, kūrimui; lavinami studentų praktiniai meno įgūdžiai, 
palaikomos studentų kūrybinės išvykos Lietuvoje ir už jos ribų, ugdomas objektyvus kritinis požiūris į 
meno procesus, skatinamos studentų iniciatyvos kurti ir vadovauti meno projektams. Taip pat aktyviai 

i vienu svarbiausių Kauno miesto ir VDU kultūros bei 

Vizualiųjų menų srityje aktyviai veikia galerija „Meno parkas“, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės 
Fotomenininkų sąjungos galerija, bei VšĮ „Artkomas“, 

Vertinant vizualiųjų menų raidos perspektyvas Kaune, svarbu 
paminėti, kad pagrindinė parodinė veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra 

OMENŲ ANALIZĖ  

ūros projektus rėme pagal 5 
skirtingas programas: Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programą, Jaunųjų menininkų skatinimo programą, Mėgėjų 
meno projektų dalinio finansavimo programą, Profesionaliojo meno projektų 
dalinio finansavimo programą ir Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant 

kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo programą. 
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai per metus pritraukia 

iūrovų ir lankytojų, dalyvių skaičius juose viršija 10 tūkst.  

iras kultūros programas 2009 buvo finansuota 
63, 2011 m. – 116. 2012 m. 

savivaldybės vertinimo komisija gavo 44 paraiškas finansuoti miesto renginius 

Kaunas pasižymi savitais ir itin palankiais ištekliais kūrybinio sektoriaus plėtrai 
svarbus bendros kultūrinės 

isuomeninių organizacijų ir privačių institucijų 
regiono gyvenime vis dar yra per 

trūksta mokslininkų ir praktikų iniciatyvos vystyti 
jaunimo iniciatyvas jungiančių ir 

 



 

 

(projektus), iš kurių dalinis finansavimas skirtas 32 rengin
2.015 tūkst. Lt, 2010 m. 
dalies finansuojamiems kultūros projektams 
finansavimas buvo sumažintas viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugd
gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo programai (nuo 1.790 
tūkst. Lt 2011 m. iki 440 tūkst. Lt 2012 m.). Santykinai didžiausia skiriamų lėšų 
dalis yra numatyta Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio
dalinio finansavimo programai atitinkamai skirta 80 tūkst. Lt, Jaunųjų menininkų 
skatinimo programai 
programai 

Pav. 
projektams.
Šaltinis: Kauno 

Analizuojant pagal dalinio finansavimo 
atskiras kultūros ir meno srit
fondo lėšų, galima daryti išvadą, kad d
projektų sudaro muzikos srities projektai
41. Toliau pagal 
meno renginiai, trečiai kategorijai būtų priskiriami kino, fotografijos ir vizualiųjų 
menų srities renginiai. 

Pav. 
Šaltinis: 
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(projektus), iš kurių dalinis finansavimas skirtas 32 rengin
2.015 tūkst. Lt, 2010 m. – 1.889 tūkst. Lt, 2011 m. 
dalies finansuojamiems kultūros projektams paskirstyta
finansavimas buvo sumažintas viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugd
gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo programai (nuo 1.790 
tūkst. Lt 2011 m. iki 440 tūkst. Lt 2012 m.). Santykinai didžiausia skiriamų lėšų 
dalis yra numatyta Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programai – 600 tūkst. Lt, Profesionaliojo meno projektų 
dalinio finansavimo programai atitinkamai skirta 80 tūkst. Lt, Jaunųjų menininkų 
skatinimo programai – 40 tūkst., Mėgėjų meno projektų dalinio finansavimo 
programai – 30 tūkst. Lt. 

 1 Savivaldybės biudžeto lėšos iš dalies finansuojamiems kultūros 
projektams. 
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės duomenys. 

Analizuojant pagal dalinio finansavimo programas finansuotus projektus
atskiras kultūros ir meno sritis, remiamas ir nacionaliniu mastu iš Kultūros rėmimo 
fondo lėšų, galima daryti išvadą, kad didžiąją dalį tarp iš dalies finansuojamų 
projektų sudaro muzikos srities projektai: 2009 m. –

Toliau pagal finansuotų projektų skaičių seka folkloro, literatūros ir teatro 
meno renginiai, trečiai kategorijai būtų priskiriami kino, fotografijos ir vizualiųjų 
menų srities renginiai.  

Pav. 3-13 Projektų skaičius pagal sritis 2009–2011.
nis: Dalykinės kultūros projektų ataskaitos.  

2.015
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1.190
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tūkst. Lt

Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programa

Jaunųjų menininkų skatinimo programa

Mėgėjų meno projektų dalinio finansavimo programa 

Profesionaliojo meno projektų dalinio finansavimo  
programa

Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją 
gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo 
programa

Tradicinių religinių bendruomenių kūrybinių projektų 
dalinio finansavimo programa

Kauno miesto kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo 
iš regionų kultūros plėtros programos lėšų, Kauno apskrities 
viršininko adminisyracijos skirtų Kauno m. sav. 
Administracijai
Kitiki kultūros projektai
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41
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24
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(projektus), iš kurių dalinis finansavimas skirtas 32 renginiams. 2009 m. paskirstyta 
1.889 tūkst. Lt, 2011 m. – 2.996 tūkst. Lt. 2012 m. iš 

paskirstyta 1.190 tūkst. Lt. 2012 m. 
finansavimas buvo sumažintas viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją 
gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo programai (nuo 1.790 
tūkst. Lt 2011 m. iki 440 tūkst. Lt 2012 m.). Santykinai didžiausia skiriamų lėšų 
dalis yra numatyta Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 

600 tūkst. Lt, Profesionaliojo meno projektų 
dalinio finansavimo programai atitinkamai skirta 80 tūkst. Lt, Jaunųjų menininkų 

40 tūkst., Mėgėjų meno projektų dalinio finansavimo 

 

iš dalies finansuojamiems kultūros 

programas finansuotus projektus pagal 
nacionaliniu mastu iš Kultūros rėmimo 

idžiąją dalį tarp iš dalies finansuojamų 
– 63, 2010 m. -24, 2011 m. – 

seka folkloro, literatūros ir teatro 
meno renginiai, trečiai kategorijai būtų priskiriami kino, fotografijos ir vizualiųjų 

 

2011. 

Pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programa

Jaunųjų menininkų skatinimo programa

Mėgėjų meno projektų dalinio finansavimo programa 

Profesionaliojo meno projektų dalinio finansavimo  

Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją 
gyventojų kultūrą veiklos programų dalinio finansavimo 

Tradicinių religinių bendruomenių kūrybinių projektų 
dalinio finansavimo programa

Kauno miesto kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo 
iš regionų kultūros plėtros programos lėšų, Kauno apskrities 
viršininko adminisyracijos skirtų Kauno m. sav. 
Administracijai
Kitiki kultūros projektai

14 6 1 1 10 91 4 5 0 2 10 61
15 13

2 3
13 14

2009



 

 

Pastebėtina, kad 
įvairias meno 
koncertus lydi fotografijos darbų parodos
didėjanti renginių pasiūla ir kintančios kultūros vartotojų preferencijos. 2009
m. įvairaus žanro projektų kategorijai
buvo paskirstyta daugiau nei 300 tūkst., 2011 
paramos sulaukia muzikos projektai, jiems kasmet skiriama 500 
kultūros programų lėšų. Teatro meno projektai kasmet pritraukia 200
Lt.  

Pav. 2
Šaltinis: Dalykinės kultūros projektų ataskaitos. 

Daugiau nei 70 proc. 
tradiciniais renginiais. 
tradicija va
žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas Nemuno krantinės 
festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“.
 

Pav. 3 Įgyvendinami kultūros projektai pagal 
pobūdį. 
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Pastebėtina, kad kasmet daugėja kompleksinių kultūros renginių, apjungiančių 
įvairias meno sritis į vientisą projektą. Jau tapo įprasta, kad muzikinius renginius, 
koncertus lydi fotografijos darbų parodos, meninės akcijos
didėjanti renginių pasiūla ir kintančios kultūros vartotojų preferencijos. 2009
m. įvairaus žanro projektų kategorijai, apimančiai kelių sričių kultūrinę veiklą,
buvo paskirstyta daugiau nei 300 tūkst., 2011 – jau 1.485
paramos sulaukia muzikos projektai, jiems kasmet skiriama 500 
kultūros programų lėšų. Teatro meno projektai kasmet pritraukia 200

2 Savivaldybės parama kultūros dalinio finansavimo 
Šaltinis: Dalykinės kultūros projektų ataskaitos.  

Daugiau nei 70 proc. savivaldybės remiamų projektų yra tęstiniai ar jau
tradiciniais renginiais. Kuriasi tik Kaunui būdingų renginių niša
tradicija vasaros metu tapo dainuojamosios poezijos renginių ciklas „Senamiesčio 
žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas Nemuno krantinės 
festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“.

 

inami kultūros projektai pagal Pav. 4 Įgyvendinami kultūros projektai pagal 
mastą
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daugėja kompleksinių kultūros renginių, apjungiančių 
į vientisą projektą. Jau tapo įprasta, kad muzikinius renginius, 

nės akcijos. Šį pokytį sąlygoja 
didėjanti renginių pasiūla ir kintančios kultūros vartotojų preferencijos. 2009–2010 

, apimančiai kelių sričių kultūrinę veiklą, 
jau 1.485 tūkst. Lt. Stabilios 

paramos sulaukia muzikos projektai, jiems kasmet skiriama 500 – 700 tūkst. Lt 
kultūros programų lėšų. Teatro meno projektai kasmet pritraukia 200–300 tūkst. 

 

nansavimo projektams pagal sritis.  

remiamų projektų yra tęstiniai ar jau tapę 
tik Kaunui būdingų renginių niša: Kauno miesto 

dainuojamosios poezijos renginių ciklas „Senamiesčio 
žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas Nemuno krantinės 
festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“. 

 

Įgyvendinami kultūros projektai pagal 

650,5

1800 2300

tūkst. Lt

31% 33%

4%

15%
18% 17%

47%

36%

2010 2009

Apjungiantis keletą miestų

Vykdomas Lietuvos mastu Tarptautinis / regionis renginys



 

 

Aiškus savivaldybės prioritetas teikiamas pagrindiniams miesto renginiams, jų 
kasmet surengiama daugiau nei 30. Savivaldybės turizmo ir ku
skyriaus koordinuojamų renginių skaičius kasmet siekia 70. Didžiausias 
savivaldybės finansavimas skiriamas Pažaislio muzikos festivaliui, taip pat didelė 
biudžeto dalis skiriama Kauno meno bienalei „Tekstilė“, Tarptautiniam džiazo 
festivaliu

Pagrindinių 2010
dalinio finansavimo programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 
sričių tarptautinių profesionaliojo meno puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių 
(projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas bei aukšto meninio lygio įvairių sričių 
profesionaliojo ir mėgėjų meno puoselėjimui ir sk
įvaizdžiui svarbių renginių (projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas. Pagal šią 
programą finansuojami projektai turi pasižymėti aukštu meniniu lygiu, 
populiarumu (palankus žiūrovų vertinimas, lankymo masiškumas), unikalumu 
(specifinių erdvių panaudojimas, žanro grynumas, idėjos origi
finansuojami
projektams, 2011 m. 

Pav. 5
Šaltinis: Dalykinės kultūros projektų ataskaitos. 

Didžiausiais, sutraukiančiais po 50 tūkst. žiūrovų, laikytini Kauno meno bienalė 
„Tekstilė
tarptautinis džiazo festivalis ,,Kaunas Jazz“
pilyje“
fotografijos dienos“ („Kaunas Photo“) ir tarptautiniame Kauno kino fes
apsila

3.2.4.2  KAUNO MIESTO RENGINIŲ

Šiame skyriuje pateikiama 
leidybos, teatro meno, kino, fotografijos, vizualiųjų menų ir šokio sričių 
2009–

2011
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Aiškus savivaldybės prioritetas teikiamas pagrindiniams miesto renginiams, jų 
kasmet surengiama daugiau nei 30. Savivaldybės turizmo ir ku
skyriaus koordinuojamų renginių skaičius kasmet siekia 70. Didžiausias 
savivaldybės finansavimas skiriamas Pažaislio muzikos festivaliui, taip pat didelė 
biudžeto dalis skiriama Kauno meno bienalei „Tekstilė“, Tarptautiniam džiazo 
festivaliui ,,Kaunas Jazz“, tarptautiniam festivaliui „Operetė Kauno pilyje“. 

Pagrindinių 2010–2012 metų Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-24, tikslai yra aukšto meninio lygio įvairių 
sričių tarptautinių profesionaliojo meno puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių 
(projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas bei aukšto meninio lygio įvairių sričių 
profesionaliojo ir mėgėjų meno puoselėjimui ir sklaidai skirtų tradicinių miesto 
įvaizdžiui svarbių renginių (projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas. Pagal šią 
programą finansuojami projektai turi pasižymėti aukštu meniniu lygiu, 
populiarumu (palankus žiūrovų vertinimas, lankymo masiškumas), unikalumu 

cifinių erdvių panaudojimas, žanro grynumas, idėjos origi
finansuojami iš kitų šaltinių. 2010 m. šios programos lėšos buvo paskirstytos 34 
projektams, 2011 m. – 31, 2012 m. numatyta finansuoti 31 projektą. 

5 Pagrindiniai Kauno miesto renginiai pagal mastą
Šaltinis: Dalykinės kultūros projektų ataskaitos.  

Didžiausiais, sutraukiančiais po 50 tūkst. žiūrovų, laikytini Kauno meno bienalė 
kstilė“ ir Pažaislio muzikos festivalis. Po 20 tūkst. žiū

tarptautinis džiazo festivalis ,,Kaunas Jazz“, tarptautinis festivalis „Operetė Kauno 
pilyje“. Tarptautiniame vieninteliame kasmetiniame fotomeno
fotografijos dienos“ („Kaunas Photo“) ir tarptautiniame Kauno kino fes
apsilanko daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų.  

AUNO MIESTO RENGINIŲ ANALIZĖ  

iame skyriuje pateikiama svarbiausių muzikos, tautinio meno, literatūros ir 
leidybos, teatro meno, kino, fotografijos, vizualiųjų menų ir šokio sričių 

–2011 m. finansuotų pagal dalinio finansavimo programas

0 10 20 30 40
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Aiškus savivaldybės prioritetas teikiamas pagrindiniams miesto renginiams, jų 
kasmet surengiama daugiau nei 30. Savivaldybės turizmo ir kultūros plėtros 
skyriaus koordinuojamų renginių skaičius kasmet siekia 70. Didžiausias 
savivaldybės finansavimas skiriamas Pažaislio muzikos festivaliui, taip pat didelė 
biudžeto dalis skiriama Kauno meno bienalei „Tekstilė“, Tarptautiniam džiazo 

i ,,Kaunas Jazz“, tarptautiniam festivaliui „Operetė Kauno pilyje“.  

2012 metų Kauno miesto kultūros renginių organizavimo ir 
dalinio finansavimo programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 

24, tikslai yra aukšto meninio lygio įvairių 
sričių tarptautinių profesionaliojo meno puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių 
(projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas bei aukšto meninio lygio įvairių sričių 

laidai skirtų tradicinių miesto 
įvaizdžiui svarbių renginių (projektų) sukūrimas ir įgyvendinimas. Pagal šią 
programą finansuojami projektai turi pasižymėti aukštu meniniu lygiu, 
populiarumu (palankus žiūrovų vertinimas, lankymo masiškumas), unikalumu 

cifinių erdvių panaudojimas, žanro grynumas, idėjos originalumas) bei būti ko-
iš kitų šaltinių. 2010 m. šios programos lėšos buvo paskirstytos 34 

31, 2012 m. numatyta finansuoti 31 projektą.  

 

Pagrindiniai Kauno miesto renginiai pagal mastą, skaičius.  

Didžiausiais, sutraukiančiais po 50 tūkst. žiūrovų, laikytini Kauno meno bienalė 
“ ir Pažaislio muzikos festivalis. Po 20 tūkst. žiūrovų kasmet sulaukia 

tarptautinis festivalis „Operetė Kauno 
vieninteliame kasmetiniame fotomeno festivalyje „Kauno 

fotografijos dienos“ („Kaunas Photo“) ir tarptautiniame Kauno kino festivalyje 

muzikos, tautinio meno, literatūros ir 
leidybos, teatro meno, kino, fotografijos, vizualiųjų menų ir šokio sričių projektų, 

pagal dalinio finansavimo programas, pristatymas.  

Lokalus

Apjungiantis keletą miestų

Vykdomas Lietuvos mastu

Tarptautinis / regionis 
renginys

Europinio masto renginys

Pasaulinio masto renginys
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Kauno Juozo Gruodžio konservatorija organizuoja moksleivių skatinimo programas 
ir konkursus: J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 
instrumentais konkursą, festivalį „Garsų išd
konkursą. 

Svarbiausi tautinį meną reprezentuojantys  renginiai: 
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Tarp literatūros sričiai priskiriamų 
tarptautini
poezijos popietės, poezijos skaitymai, sakralinės poezijos skaitymai, knygų 
apžvalgos, literatūros vakaronės. 

�

�

�

�

Kauno miesto savivaldybė dalinį finansavimą skiria 
rengiamiems tradiciniams renginiams:
vaikai“
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Tarp muzikos srities projektų populiariausi džiazo
klasikinės muzikos projektai. Ryškiausi jų:  

� tarptautinis džiazo festivalis ,,Kaunas Jazz“; 
� tradiciniu tampantis džiazo projektas „Daugirdas gyvai“
� festivalis VDU Jazz Jungtys;  
� sakralinės muzikos festivalis „Cantate Domino“;
� tarptautinis festivalis „Musica sacra“;  
� chorinės muzikos festivalis „Susitikime dainoj“
� klasikinės muzikos ciklas „Sekmadienio muzika“
� tarptautinis jaunųjų atlikėjų sakralinės vargonų muzikos festivalis „Jubiliate 

Deo“;  
� Pažaislio muzikos festivalis;  
� festivalis „Operetė Kauno pilyje“; 
� tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“
� tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas“ 
� kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Grygo muzikos festi

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija organizuoja moksleivių skatinimo programas 
ir konkursus: J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 
instrumentais konkursą, festivalį „Garsų išdaigos“ ir jaunųjų choro dirigentų 
konkursą.  

Svarbiausi tautinį meną reprezentuojantys  renginiai: 

� tarptautinis modernaus ir tradicinio folkloro festivalis „Suklegos“; 
� įvairių tautų kultūrų festivalis „Kultūrų tiltai“
� Lietuvos kaimo kapelų šventė-varžytuvės „Grok, Jurgeli“; 
� tarptautinis aukštųjų mokyklų tautinio meno festivalis „Ei, s

vėju“;  
� vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos at

"Tramtatulis";  
� tarptautinis tautinio meno festivalis „Pasodinsim ąžuolą“; 
� respublikinė vaikų ir jaunimo kapelijų šventė „Jurgut, Jurgut, grok“; 
� tarptautinis folkloro festivalis "Atataria lamzdžiai";
� vaikų folkloro festivalis „Baltų raštai“.   

Tarp literatūros sričiai priskiriamų projektų žymiausias tradicinis renginys 
tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, kurio metu vyksta poetų 
poezijos popietės, poezijos skaitymai, sakralinės poezijos skaitymai, knygų 
apžvalgos, literatūros vakaronės. Kiti šios srities renginiai: 

� tradicinė knygos šventė „Laikas gyvena knygose“,
knygos mėgėjų draugija;  

� mažųjų rašytojų šventė „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, kuriame kasmet 
dalyvauja pasakų kūrėjai iš Lietuvos; 

� Šiaurės šalių bibliotekų savaitės Lietuvoje renginių ciklas;
� renginių ciklas „Kauno rašytojai – miesto visuomenei“;

Kauno miesto savivaldybė dalinį finansavimą skiria 
rengiamiems tradiciniams renginiams: lėlių teatrų festiv
vaikai“, laikinai pavadintam Skrajojančiu festivaliu bei šventei
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džiazo, chorinės ir sakralinės ir 

azo projektas „Daugirdas gyvai“; 

os festivalis „Cantate Domino“; 

festivalis „Susitikime dainoj“;  
klasikinės muzikos ciklas „Sekmadienio muzika“; 

utinis jaunųjų atlikėjų sakralinės vargonų muzikos festivalis „Jubiliate 

tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“;  
jų muzikų festivalis „Kaunas“ ; 

pozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Grygo muzikos festivalis.  

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija organizuoja moksleivių skatinimo programas 
ir konkursus: J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 

aigos“ ir jaunųjų choro dirigentų 

Svarbiausi tautinį meną reprezentuojantys  renginiai:  

folkloro festivalis „Suklegos“;  
įvairių tautų kultūrų festivalis „Kultūrų tiltai“;  

tuvės „Grok, Jurgeli“;   
arptautinis aukštųjų mokyklų tautinio meno festivalis „Ei, studente, sukis 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 

festivalis „Pasodinsim ąžuolą“;  
šventė „Jurgut, Jurgut, grok“;  

festivalis "Atataria lamzdžiai"; 

žymiausias tradicinis renginys – 
s poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, kurio metu vyksta poetų 

poezijos popietės, poezijos skaitymai, sakralinės poezijos skaitymai, knygų 
Kiti šios srities renginiai:  

radicinė knygos šventė „Laikas gyvena knygose“, kurį organizuoja XXVII 

mažųjų rašytojų šventė „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, kuriame kasmet 

oje renginių ciklas;  
iesto visuomenei“;  

Kauno miesto savivaldybė dalinį finansavimą skiria Kauno valstybinio lėlių teatro 
lėlių teatrų festivaliui „Šypsos lėlės ir 

bei šventei – „Į pasakų šalį – su 



 

 

fotoaparatu!“, kurios metu vyksta teatralizuotos fotosesijos, rodomi
vyksta koncertai. Savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat finansuojami šie renginiai

� seniausias šalyje scenos meno festivali
teatrai, atvežami naujausi spektakliai, vykdoma konkursinė pro

� VšĮ „Mono Baltija“ organizuoja
� mėgėjų teatrų festivalis „Kauno rampa“
� Kauno Kazio Binkio teatro

Svarbiausi Kauno miesto kino projektai: 

� tarptautinis Kauno kino festivalis 
Panevėžyje, Nidoje. Per keletą metų smarkiai prasiplėtęs festivalis tapo 
puoselėjančių renginių.  

� VšĮ „Kultūros suvokimo centras“ organizuojamas jau tradiciniu tapęs kino festivalis „8 mm“. 
� Europos kino šalių forumo „Scanorama“ programa

Didžiausias kasmetinis fotomeno festivalis Baltijos šalyse
festivalis „Kauno fotogr
išsibarstę po įvairias Kauno miesto vietas: galerijas, muziejus, senamiesčio kavines 
ir kitas viešąsias erdves, i oro uostą. Nacionalini
rengia
pat labai pozityviai vertinamas projektas. 

Vizualiųjų menų reprezentaciniai projektai: 

� Kauno meno bienalė „Tekstilė“, prasidėjusi nuo parodų pristatymų 
projektus: parodas ir kūrybines dirbtuves vizualiųjų menų, dizaino, naujųjų technologijų srityse, 
tarptautinę Europos tekstilės tinklo konferenciją, šiuolaikinio šokio projektus, 
bendradarbiavimo projektus 

� Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas in Art“; 
� Tarptautinis tapytojų pleneras, skirtas A. Samuoliui atminti „Tylos ekspresija“, kuriame dalyvauja 

profesionalūs menininkai iš Lietuvos ir užsieni
� Jungtinis projektas „Dailininkai Kaunui“, apimant

įvairius meno projektus;  
� Tarptautinis meninių kultūrinių mainų projekt

užsienyje;  
� projektas „Menas viešosio
� vaizduojamosios dailės festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“. 

Kaune
konkursas „Šokio erdvėje“, tarptautinis sportinių šokių festivalis „Rudens taur
Kauno kultūros centras „Tautos namai“ organizuoja tarptautinį sportinių šokių 
konkursą ,,Gintarinė pora“. Pastebima šokių projektų populiarėjimo tendencija, 
ypač nedidelių, vietinės reikšmės renginių. 

Kiekvieną pavasarį Kaune švenčiamos 
Gatvės muzikos diena, šventiniai koncertai, organizuojamos viduramžių šaudymo iš 
lanko ir aitvarų kūrybinės bei kitokios dirbtuvės, vaikų pramogų aikštelės, skautų 
programos.

Renginių vietos
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko dailės galerija, Kauno 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

fotoaparatu!“, kurios metu vyksta teatralizuotos fotosesijos, rodomi
vyksta koncertai. Savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat finansuojami šie renginiai

šalyje scenos meno festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“, kurio 
teatrai, atvežami naujausi spektakliai, vykdoma konkursinė programa;  

altija“ organizuojamas tarptautinis monospektaklių festivalis
„Kauno rampa“; 

Kauno Kazio Binkio teatro išvykstamieji projektai po Lietuvos regionus. 

Svarbiausi Kauno miesto kino projektai:   

ptautinis Kauno kino festivalis – projektas, peržengęs Kauno miesto ribas ir vykdomas Vilniuje, 
Per keletą metų smarkiai prasiplėtęs festivalis tapo 

 
VšĮ „Kultūros suvokimo centras“ organizuojamas jau tradiciniu tapęs kino festivalis „8 mm“. 

lių forumo „Scanorama“ programa.  

Didžiausias kasmetinis fotomeno festivalis Baltijos šalyse
festivalis „Kauno fotografijos dienos“ („Kaunas Photo“)
išsibarstę po įvairias Kauno miesto vietas: galerijas, muziejus, senamiesčio kavines 
ir kitas viešąsias erdves, i oro uostą. Nacionalinio M. K. Čiurlion
rengiama didelio formato fotografijų paroda Istorinės prezidentūros sodelyje 

labai pozityviai vertinamas projektas.  

Vizualiųjų menų reprezentaciniai projektai:  

Kauno meno bienalė „Tekstilė“, prasidėjusi nuo parodų pristatymų šiandien apima įvairių sričių meno 
projektus: parodas ir kūrybines dirbtuves vizualiųjų menų, dizaino, naujųjų technologijų srityse, 
tarptautinę Europos tekstilės tinklo konferenciją, šiuolaikinio šokio projektus, 

rojektus – tarpdisciplininio pobūdžio renginius;  
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas in Art“;  
Tarptautinis tapytojų pleneras, skirtas A. Samuoliui atminti „Tylos ekspresija“, kuriame dalyvauja 
profesionalūs menininkai iš Lietuvos ir užsienio;  

„Dailininkai Kaunui“, apimantis dailės, tekstilės, keramikos parodas, plenerus, 
 

meninių kultūrinių mainų projektas „Meno linija“, skirtas Kauno ku

nas viešosiose erdvėse“;  
vaizduojamosios dailės festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“. 

Kaune kasmet vyksta respublikinis šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalis
konkursas „Šokio erdvėje“, tarptautinis sportinių šokių festivalis „Rudens taur
Kauno kultūros centras „Tautos namai“ organizuoja tarptautinį sportinių šokių 
konkursą ,,Gintarinė pora“. Pastebima šokių projektų populiarėjimo tendencija, 
ypač nedidelių, vietinės reikšmės renginių.  

Kiekvieną pavasarį Kaune švenčiamos Kauno miesto 
Gatvės muzikos diena, šventiniai koncertai, organizuojamos viduramžių šaudymo iš 
lanko ir aitvarų kūrybinės bei kitokios dirbtuvės, vaikų pramogų aikštelės, skautų 
programos. 

Renginių vietos. Populiariausios kultūrinių renginių vie
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko dailės galerija, Kauno 
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fotoaparatu!“, kurios metu vyksta teatralizuotos fotosesijos, rodomi spektakliai, 
vyksta koncertai. Savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat finansuojami šie renginiai:  

„Lietuvos teatrų pavasaris“, kurio metu pasirodo visos šalies 

s „Monobaltija“,  

 

peržengęs Kauno miesto ribas ir vykdomas Vilniuje, 
Per keletą metų smarkiai prasiplėtęs festivalis tapo vienu svarbiausių kino meną 

VšĮ „Kultūros suvokimo centras“ organizuojamas jau tradiciniu tapęs kino festivalis „8 mm“.  

Didžiausias kasmetinis fotomeno festivalis Baltijos šalyse – tarptautinis fotografijos 
afijos dienos“ („Kaunas Photo“). Festivalio renginiai 

išsibarstę po įvairias Kauno miesto vietas: galerijas, muziejus, senamiesčio kavines 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

Istorinės prezidentūros sodelyje taip 

šiandien apima įvairių sričių meno 
projektus: parodas ir kūrybines dirbtuves vizualiųjų menų, dizaino, naujųjų technologijų srityse, 
tarptautinę Europos tekstilės tinklo konferenciją, šiuolaikinio šokio projektus, edukacines programas ir 

Tarptautinis tapytojų pleneras, skirtas A. Samuoliui atminti „Tylos ekspresija“, kuriame dalyvauja 

dailės, tekstilės, keramikos parodas, plenerus, 

Kauno kultūros populiarinimui 

vaizduojamosios dailės festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“.  

kasmet vyksta respublikinis šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalis-
konkursas „Šokio erdvėje“, tarptautinis sportinių šokių festivalis „Rudens taurė“. 
Kauno kultūros centras „Tautos namai“ organizuoja tarptautinį sportinių šokių 
konkursą ,,Gintarinė pora“. Pastebima šokių projektų populiarėjimo tendencija, 

Kauno miesto dienos, kurių metu vyksta 
Gatvės muzikos diena, šventiniai koncertai, organizuojamos viduramžių šaudymo iš 
lanko ir aitvarų kūrybinės bei kitokios dirbtuvės, vaikų pramogų aikštelės, skautų 

kultūrinių renginių vietos Kauno mieste: 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko dailės galerija, Kauno 



 

 

paveikslų galerija, taip pat išnaudojamos Kauno „Žalgirio“ arenos, didžiųjų 
prekybos centrų erdvės. Į kultūrinį gyvenimą yra įtraukti Lietuvos dvarai, Kauno 
miesto
išnaudojamos viešosios Kauno miesto erdvės: Kauno pilies prieigos, Laisvės alėja, 
Rotušės aikštė, 
valstybinio muzikinio teatro
sodas
ar net mėnesius renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: 
muziejus, galerijas, nes nėra infrastruktūros
renginius.

Koncertas pasirenkamos pačios įvairiausios Kauno miesto erdvės: 
kultūros ir sporto centras, Kauno rotušė, Kauno sporto halė, meno galerija "MJ 
studija", Vytauto Didžiojo bažnyčia, muzikos klubas
centro salėse, vasarą koncertai vyksta atvirose miesto erdvėse. 
koncertams dažniau pasirenkama 
sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Nacionalinė M
Čiurlionio dailės galerija, Kauno J. Gruodžio konservatorija, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Kauno fakultetas. 
sakralinės muzikos projektus, yra įtraukiamos Kauno miesto bažnyčios

Teatro festivaliai organi
teatro, Kauno valstybiniame dramos,
Didesnio masto folkloro renginiai organizuojami 
muzikos instrumentų muziejuje, Kauno
kultūros centre „Tautos namai“. Šokio projektai organizuojami Kauno sporto 
halėje, Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Kauno 
sporto centre. 

Poezijos festivalio vyksmo vietų skaičius taip p
universitetas, J. Zikaro memorialinis muziejus, Kauno menininkų namai, šv. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto Didžiojo universiteto 
botanikos sodas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelis, J. Gruš
memorialinis muziejus, Ryšių istorijos muziejaus kiemelis, V. ir B. Sruogų 
memorialinis muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai“. 

Fotografijos festivalio erdvės apima Kauno fotografijos g
parkas“, 
Žilinsko dailės galeriją, Kauno rotušės aikštę. Dailės parodos dažniausiai 
organizuojamos M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, taip pat Kauno miesto 
galerijose, didžiausia jų 
dažnai tampa meninių projektų vieta. Kino projektai realizuojami audiovizualinių 
studijų centre „KurKuria“, miesto kino teatruose, tarp jų ir „Romuvos“ kino teatre. 

Kauno miest
miesto infrastruktūrai, identiteto formavimuisi ir gyventojų poreikių tenkinimui 
nėra vertinama. Šiuo metu nėra aiškios miesto renginių organizavimo ir 
finansavimo strategijos. Savivaldybės
organizavimo srityje lemia tai, kad finansavimas yra išskaidomas daugybei 
smulkių renginių dažnai nepateikiant ekonom

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

paveikslų galerija, taip pat išnaudojamos Kauno „Žalgirio“ arenos, didžiųjų 
prekybos centrų erdvės. Į kultūrinį gyvenimą yra įtraukti Lietuvos dvarai, Kauno 
miesto bažnyčios, pasižyminčios gera akustika. Atviriems renginiams puikiai 
išnaudojamos viešosios Kauno miesto erdvės: Kauno pilies prieigos, Laisvės alėja, 
Rotušės aikštė, Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštės lauko scena, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 
sodas, Senoji Nemuno prieplauka. Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas 
ar net mėnesius renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: 
muziejus, galerijas, nes nėra infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties 
renginius. 

Koncertas pasirenkamos pačios įvairiausios Kauno miesto erdvės: 
kultūros ir sporto centras, Kauno rotušė, Kauno sporto halė, meno galerija "MJ 
studija", Vytauto Didžiojo bažnyčia, muzikos klubas
centro salėse, vasarą koncertai vyksta atvirose miesto erdvėse. 
koncertams dažniau pasirenkama Kauno valstybinė filharmonija, Karo muziejaus 
sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Nacionalinė M
Čiurlionio dailės galerija, Kauno J. Gruodžio konservatorija, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Kauno fakultetas. Į Kauno kultūrinį gyvenimą, ypatingai 
sakralinės muzikos projektus, yra įtraukiamos Kauno miesto bažnyčios

Teatro festivaliai organizuojami Kauno kamerinio teatro, Kauno valstybinio lėlių 
teatro, Kauno valstybiniame dramos, „Girstučio” kultūros ir sporto centro scenose. 
Didesnio masto folkloro renginiai organizuojami Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejuje, Kauno ryšių istorijos muziejaus salėje, Kauno 
kultūros centre „Tautos namai“. Šokio projektai organizuojami Kauno sporto 
halėje, Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Kauno 
sporto centre.  

Poezijos festivalio vyksmo vietų skaičius taip pat labai platus: Kauno technologijos 
universitetas, J. Zikaro memorialinis muziejus, Kauno menininkų namai, šv. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto Didžiojo universiteto 
botanikos sodas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelis, J. Gruš
memorialinis muziejus, Ryšių istorijos muziejaus kiemelis, V. ir B. Sruogų 
memorialinis muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai“. 

Fotografijos festivalio erdvės apima Kauno fotografijos g
parkas“, Ryšių istorijos muziejų, Medicinos ir farmacijos istorijos muziejų, M. 
Žilinsko dailės galeriją, Kauno rotušės aikštę. Dailės parodos dažniausiai 
organizuojamos M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, taip pat Kauno miesto 
galerijose, didžiausia jų – galerija „Meno parkas“, Pažaislio vi
dažnai tampa meninių projektų vieta. Kino projektai realizuojami audiovizualinių 
studijų centre „KurKuria“, miesto kino teatruose, tarp jų ir „Romuvos“ kino teatre. 

Kauno mieste vyksta daug įvairaus žanro ir pobūdžio renginių, tačiau jų
miesto infrastruktūrai, identiteto formavimuisi ir gyventojų poreikių tenkinimui 
nėra vertinama. Šiuo metu nėra aiškios miesto renginių organizavimo ir 
finansavimo strategijos. Savivaldybės prioritetų nebūvimas renginių 
organizavimo srityje lemia tai, kad finansavimas yra išskaidomas daugybei 
smulkių renginių dažnai nepateikiant ekonominės ar kultūrinės motyvacijos. 
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paveikslų galerija, taip pat išnaudojamos Kauno „Žalgirio“ arenos, didžiųjų 
prekybos centrų erdvės. Į kultūrinį gyvenimą yra įtraukti Lietuvos dvarai, Kauno 

bažnyčios, pasižyminčios gera akustika. Atviriems renginiams puikiai 
išnaudojamos viešosios Kauno miesto erdvės: Kauno pilies prieigos, Laisvės alėja, 

Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštės lauko scena, Kauno 
sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 

Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas 
ar net mėnesius renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: 

, galinčios sutalpinti tokios apimties 

Koncertas pasirenkamos pačios įvairiausios Kauno miesto erdvės: „Girstučio“ 
kultūros ir sporto centras, Kauno rotušė, Kauno sporto halė, meno galerija "MJ 
studija", Vytauto Didžiojo bažnyčia, muzikos klubas “COMBO”, verslo lyderių 
centro salėse, vasarą koncertai vyksta atvirose miesto erdvėse. Klasikinės muzikos 

Kauno valstybinė filharmonija, Karo muziejaus 
sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Nacionalinė M. K. 
Čiurlionio dailės galerija, Kauno J. Gruodžio konservatorija, Lietuvos muzikos ir 

Į Kauno kultūrinį gyvenimą, ypatingai 
sakralinės muzikos projektus, yra įtraukiamos Kauno miesto bažnyčios. 

zuojami Kauno kamerinio teatro, Kauno valstybinio lėlių 
kultūros ir sporto centro scenose. 
Povilo Stulgos lietuvių tautinės 

ryšių istorijos muziejaus salėje, Kauno 
kultūros centre „Tautos namai“. Šokio projektai organizuojami Kauno sporto 
halėje, Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Kauno „Girstučio“ kultūros ir 

at labai platus: Kauno technologijos 
universitetas, J. Zikaro memorialinis muziejus, Kauno menininkų namai, šv. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, Vytauto Didžiojo universiteto 
botanikos sodas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelis, J. Grušo 
memorialinis muziejus, Ryšių istorijos muziejaus kiemelis, V. ir B. Sruogų 
memorialinis muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai“.  

Fotografijos festivalio erdvės apima Kauno fotografijos galeriją, galeriją “Meno 
edicinos ir farmacijos istorijos muziejų, M. 

Žilinsko dailės galeriją, Kauno rotušės aikštę. Dailės parodos dažniausiai 
organizuojamos M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, taip pat Kauno miesto 

galerija „Meno parkas“, Pažaislio vienuolynas taip pat 
dažnai tampa meninių projektų vieta. Kino projektai realizuojami audiovizualinių 
studijų centre „KurKuria“, miesto kino teatruose, tarp jų ir „Romuvos“ kino teatre.  

 

vyksta daug įvairaus žanro ir pobūdžio renginių, tačiau jų įtaka 
miesto infrastruktūrai, identiteto formavimuisi ir gyventojų poreikių tenkinimui 
nėra vertinama. Šiuo metu nėra aiškios miesto renginių organizavimo ir 

prioritetų nebūvimas renginių 
organizavimo srityje lemia tai, kad finansavimas yra išskaidomas daugybei 

inės ar kultūrinės motyvacijos.  



 

 

Ši situacija 

� Finansavimas nedidelėmis dalimis išskaidomas ski
renginio apimčių, kenkia renginio kokybei ir neatneša planuotos grąžos.

� Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunk
lėšas. 

� Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa prieinami tik nedidelei visuomenės daliai. 

Atsižvelgiant į atlikto gyventojų nuomonių tyrimo rezultatus, p
daugiausiai savivaldybės paramos sulaukiantys 
ir Kauno miesto gyventojų. Kompleksiniai, įvairių renginių ciklus apjungiantys 
projektai pasižymi aukšta kokybe, pritraukia didelius srautus lankytojų ir turi 
tarptautinį atgarsį, leidžia realizuoti tarptautinius proje
rėmėjų lėšas. 

Įvertinus
sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 
parengtų, 
Kauno kultūrinio identiteto aspektus festivalių
proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant 
tarpdisciplininio meno
tradiciniais tapusius ir visuomenės bei tarptautinį pripažinimą gavusius renginius, 
tokius kaip: 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Kauno miesto kultūrinių renginių strategija užtikrintų ilgalaikį reikšmingų miesto 
projekto finansavimą ir leistų sujungti šiuos projektus su privačiomis iniciatyvomis
sustiprintų festivalių kultūrinį ir socialinį poveikį, palengvintų re
koordinavimą ir valdymą. 
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Ši situacija sąlygoja tam tikrų problemų atsiradimą: 

didelėmis dalimis išskaidomas skirtingo pobūdžio renginiams neleidžia pilnai realizuoti 
renginio apimčių, kenkia renginio kokybei ir neatneša planuotos grąžos. 
Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunk

Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa prieinami tik nedidelei visuomenės daliai. 

žvelgiant į atlikto gyventojų nuomonių tyrimo rezultatus, p
daugiausiai savivaldybės paramos sulaukiantys projektai yra palankiausiai vertinami 
ir Kauno miesto gyventojų. Kompleksiniai, įvairių renginių ciklus apjungiantys 
projektai pasižymi aukšta kokybe, pritraukia didelius srautus lankytojų ir turi 
tarptautinį atgarsį, leidžia realizuoti tarptautinius proje
rėmėjų lėšas.  

Įvertinus Europos šalių praktiką ir savivaldybės biudžeto galimybes, būtų tikslinga 
sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 
parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
Kauno kultūrinio identiteto aspektus festivalių, išlaikant panašias finansavimo 
proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant 
tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. Tikslinga būtų ori
tradiciniais tapusius ir visuomenės bei tarptautinį pripažinimą gavusius renginius, 
tokius kaip:  

1. Kauno meno bienalė „Tekstilė“ (tarpdisciplininis menas), 
2. Pažaislio muzikos festivalis (klasikinė muzika), 
3. Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“

muzika) 
4. Tarptautinis festivalis „Musica Sacra“ (sakralinė
5. Chorinės muzikos festivalis, konkursų ciklas „Kaunas Cantat“ 

(chorinė, sakralinė muzika) 
6. Tarptautinis džiazo festivaliui ,,Kaunas Jazz“
7. Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“
8. Kauno varpų muzikos festivalis 
9. Tarptautinis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“ 

menas) 
10. Tarptautinis Kauno kino festivalis (kino menas
11. Tarptautinis modernaus ir tradicinio folkloro festivali

(folkloras) 
12. Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ 
13. Lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“ (teatro menas)
14. Scenos meno festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“ (teatro menas)
15. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalyje „Kaunas in Art“

(šiuolaikinis menas) 
16. Kauno miesto šventė (Kauno miesto dienos)

Kauno miesto kultūrinių renginių strategija užtikrintų ilgalaikį reikšmingų miesto 
projekto finansavimą ir leistų sujungti šiuos projektus su privačiomis iniciatyvomis
sustiprintų festivalių kultūrinį ir socialinį poveikį, palengvintų re
koordinavimą ir valdymą.  
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rtingo pobūdžio renginiams neleidžia pilnai realizuoti 
 

Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunku pritraukti privačių rėmėjų 

Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa prieinami tik nedidelei visuomenės daliai.  

žvelgiant į atlikto gyventojų nuomonių tyrimo rezultatus, pažymėtina, kad 
projektai yra palankiausiai vertinami 

ir Kauno miesto gyventojų. Kompleksiniai, įvairių renginių ciklus apjungiantys 
projektai pasižymi aukšta kokybe, pritraukia didelius srautus lankytojų ir turi 
tarptautinį atgarsį, leidžia realizuoti tarptautinius projektus, pritraukti privačių 

Europos šalių praktiką ir savivaldybės biudžeto galimybes, būtų tikslinga 
sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 

ojų daliai ir atspindinčių savitus 
, išlaikant panašias finansavimo 

proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant įvairaus žanro, 
Tikslinga būtų orientuotis į jau 

tradiciniais tapusius ir visuomenės bei tarptautinį pripažinimą gavusius renginius, 

Kauno meno bienalė „Tekstilė“ (tarpdisciplininis menas),  
Pažaislio muzikos festivalis (klasikinė muzika),  

estivalis „Iš arti“ (šiuolaikinė 

(sakralinė muzika) 
Chorinės muzikos festivalis, konkursų ciklas „Kaunas Cantat“ 

Tarptautinis džiazo festivaliui ,,Kaunas Jazz“ (džiazo muzika), 
tautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“ (operetė) 

Tarptautinis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“ (fotografijos 

kino menas) 
tradicinio folkloro festivalis „Suklegos“ 

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ (literatūra)  
ėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“ (teatro menas) 

lis „Lietuvos teatrų pavasaris“ (teatro menas) 
stivalyje „Kaunas in Art“ 

o dienos) 

Kauno miesto kultūrinių renginių strategija užtikrintų ilgalaikį reikšmingų miesto 
projekto finansavimą ir leistų sujungti šiuos projektus su privačiomis iniciatyvomis, 
sustiprintų festivalių kultūrinį ir socialinį poveikį, palengvintų renginių 



 

 

3.2.5  KAUNO MIESTO SAVIVALD

Kauno mieste funkcionuoja 19 Švietimo ir kultūros sričiai priskiriamų Kauno 
miesto savivaldybė
skyrius. 2012 m. pradžioje veikė 22 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos
tačiau per šiuos metus buvo priimti su įstaigų reorga
sprendimai: 

•

•

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
optimizavimo alternatyvas
visų iki 2012 m. veikusių 
infrastruktūros, 
miesto savivaldybės
užpildydamos
kultūr
įstaigų darbuotojais, lankomasi kultūros įstaigų veiklos patalpose.

Atskiros institucijos lygmeniu kultūrinės veiklos kontekstas buvo vertinamas 
penkiais skirtingais aspektais, 
analizuojant skirtingo pobūdžio ir turinio institucinę veiklą

� veiklos apimties ir dalyvavim
� teisinio kultūros įstaigų veiklos reglamentavim
� infrastruktūros išvystymo
� personalo struktūros ir pore
� finansinio kultūros įstaigų gyvybingum

efektyvumo aspektu.   

Sisteminė analizė leidžia 
momentinę 
paskutinių metų laikotarpis, siekiant užfiksuoti kultūros įstaigų veiklos tendencijas 
ir ilgalaikes strateginių sprendimų reikalaujančias problemas. 

Būtina pažymėti, kad kultūrinės ve
kriterijus negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių 
rodiklių, kurie yra sunkiai pamatuojami, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir 
poreikių tenkinimo aspektu, tad statis
į atliktos gyventojų apklausos rezultatus. 

3.2.5.1  KAUNO MIESTO KULTŪROS

Kauno miesto savivaldybė yra 22 biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų steigėja 
arba dalininkė. 13 muziejų,
veiklą vykdančių įstaigų veikia pagal LR Biudžetinių įstaigų įstatymą (
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AUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ DETALI ANALIZĖ

Kauno mieste funkcionuoja 19 Švietimo ir kultūros sričiai priskiriamų Kauno 
miesto savivaldybės įstaigų, kurių veiklą koordinuoja Kultūros ir turizmo plėtros 
skyrius. 2012 m. pradžioje veikė 22 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos
tačiau per šiuos metus buvo priimti su įstaigų reorga
sprendimai:   

• Viešosios įstaigos „Hanza Kaunas 2011“ likvidavimui buvo pritarta 
m. gegužės 24 d. Kauno miesto savivaldybė
269. 

• 2012 m. gegužės 24 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu 
T-260 iki 2012 m. spalio 1 d. koncertinė įstaig
„Ainiai“ (kodas 188205721), koncertinė
instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (kodas 188205917) ir koncertin
Kauno bigbendas (kodas 188206257) sujungimo būdu 
į vieną juridinį asmenį biudžetinę koncertinę įstaigą „Kaunas“.

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
optimizavimo alternatyvas, šioje galimybių studijos dalyje bus atliekama 
visų iki 2012 m. veikusių Kauno miesto savivaldybės
infrastruktūros, veiklos ir finansavimo analizė. Specialiai šiam tyrimui Kauno 
miesto savivaldybės kultūros įstaigos parengė pirminius statistinius duomenis
užpildydamos studijos rengėjų parengtą formą, analizei taip pat buvo pasitelktos 
kultūros įstaigų veiklos ataskaitos, vykdomi individualūs pokalbiai su kultūros 
įstaigų darbuotojais, lankomasi kultūros įstaigų veiklos patalpose.

Atskiros institucijos lygmeniu kultūrinės veiklos kontekstas buvo vertinamas 
penkiais skirtingais aspektais, leidžiančiais tuos pačius analizės kriterijus taikyti 
analizuojant skirtingo pobūdžio ir turinio institucinę veiklą

s ir dalyvavimo aspektu;  
kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo aspektu; 

o ir prieinamumo aspektu;  
ir poreikio aspektu; 

kultūros įstaigų gyvybingumo bei savivaldybės skiriamo finansavimo būtinum

Sisteminė analizė leidžia įvertinti įstaigos veiklos dinamiką, o ne tik atvaizduoti 
momentinę statišką kultūros sektoriaus situaciją. Analizei buvo pasirinktas trejų 
paskutinių metų laikotarpis, siekiant užfiksuoti kultūros įstaigų veiklos tendencijas 
ir ilgalaikes strateginių sprendimų reikalaujančias problemas. 

Būtina pažymėti, kad kultūrinės veiklos vertinimas pagal abstrakčius kiekybinius 
kriterijus negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių 
rodiklių, kurie yra sunkiai pamatuojami, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir 
poreikių tenkinimo aspektu, tad statistiniai duomenys bus vertinami atsižvelgiant
į atliktos gyventojų apklausos rezultatus.  

AUNO MIESTO KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEISINIAI  VEIKLOS ASPEKTAI

Kauno miesto savivaldybė yra 22 biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų steigėja 
arba dalininkė. 13 muziejų, koncertinių įstaigų, teatrų
veiklą vykdančių įstaigų veikia pagal LR Biudžetinių įstaigų įstatymą (
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Ų DETALI ANALIZĖ  
Kauno mieste funkcionuoja 19 Švietimo ir kultūros sričiai priskiriamų Kauno 

s įstaigų, kurių veiklą koordinuoja Kultūros ir turizmo plėtros 
skyrius. 2012 m. pradžioje veikė 22 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos, 
tačiau per šiuos metus buvo priimti su įstaigų reorganizacija ir likvidavimu susiję 

taigos „Hanza Kaunas 2011“ likvidavimui buvo pritarta 2012 
Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-

Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. 
įstaiga Kauno muzikos ansamblis 

ė įstaiga Kauno pučiamųjų 
„Ąžuolynas“ (kodas 188205917) ir koncertinė įstaiga 

(kodas 188206257) sujungimo būdu buvo reorganizuotos 
tinę koncertinę įstaigą „Kaunas“. 

Siekiant identifikuoti galimas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo 
šioje galimybių studijos dalyje bus atliekama sisteminė 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
analizė. Specialiai šiam tyrimui Kauno 

kultūros įstaigos parengė pirminius statistinius duomenis, 
, analizei taip pat buvo pasitelktos 

, vykdomi individualūs pokalbiai su kultūros 
įstaigų darbuotojais, lankomasi kultūros įstaigų veiklos patalpose.  

Atskiros institucijos lygmeniu kultūrinės veiklos kontekstas buvo vertinamas 
žiančiais tuos pačius analizės kriterijus taikyti 

analizuojant skirtingo pobūdžio ir turinio institucinę veiklą:  

bei savivaldybės skiriamo finansavimo būtinumo ir 

įvertinti įstaigos veiklos dinamiką, o ne tik atvaizduoti 
statišką kultūros sektoriaus situaciją. Analizei buvo pasirinktas trejų 

paskutinių metų laikotarpis, siekiant užfiksuoti kultūros įstaigų veiklos tendencijas 
ir ilgalaikes strateginių sprendimų reikalaujančias problemas.  

iklos vertinimas pagal abstrakčius kiekybinius 
kriterijus negali būti atsietas nuo kokybinių tam tikros kultūrinės srities specifinių 
rodiklių, kurie yra sunkiai pamatuojami, tačiau labai svarbūs kultūros įvairovės ir 

tiniai duomenys bus vertinami atsižvelgiant ir 

IKLOS ASPEKTAI  

Kauno miesto savivaldybė yra 22 biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų steigėja 
koncertinių įstaigų, teatrų, bibliotekų ir kultūros centrų 

veiklą vykdančių įstaigų veikia pagal LR Biudžetinių įstaigų įstatymą (Žin., 2010, 



 

 

Nr. 15
kurių veiklą reglamentuoja LR 
(2004

Lentelė 
formą.

Biudžetinės Kauno miesto 
kultūros įstaigos

Kauno miesto muziejus
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas
Kauno miesto simfoninis orkestras
Kauno pučiamųjų instr
„Ąžuolynas"
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai"
Kauno kamerinis teatras
Kauno šokio teatras „Aura"
Kauno pantomimos ir plastikos teatras
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka
Kauno kultūros centras „Tautos namai"
Kauno m

Biudžetinė įstaiga 
įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaik
savivaldybės biudžetų asignavimų. Biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis 
biudžetinės įstaigos valdymo organas, jį skiria savivaldy
vadovo funkcijos apima biudžetinės įstaigos struktūros ir pareigybių sąraš
tvirtinimą
biudžetinės įstaigos darbo organizavimą
vykdymą

Biudžetinės įstaigos savininko jai perduotas ir biudžetinės įstaigos įgytas turtas 
nuosavybės teise priklauso biudžetinės įstaigos savininkui. Savivaldybės 
biudžetinės įstaigos šį turtą valdo patikėjimo teise. Šis turtas gali būti naudojamas 
tik savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Biudžetinė įstaiga neturi nuosavo turto, 
kuriuo gali laivai 
metinius programų planus. Biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkyta į kitos teisinės 
formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Reorganizuojant iš 
savivaldybės biudžeto išlaik
tik iš tos pačios

Viešoji įstaiga 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis a
interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę (...), taip pat kitokią 
visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi turėti organą 
susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą 
įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra 
neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais, įstatymų nustatyta tvarka disponuoti 
nuosavu turtu, gauti pelną ir paskirstyti jį įstaigos tiksl
viešosios įstaigos veiklos lankstumą. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Nr. 15-699 (2010-02-04), 9 įvairių sričių įstaigos veikia kaip viešosios įstaigos, 
kurių veiklą reglamentuoja LR Viešųjų įstaigų įstatymas (
(2004-02-14). 

Lentelė 3-1 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos pagal teisinę 
formą. 

Biudžetinės Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigos 

Viešosios 
savivaldybės

Kauno miesto muziejus 
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus 
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus 
Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas 
Kauno miesto simfoninis orkestras 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Ąžuolynas" 
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai" 
Kauno kamerinis teatras 
Kauno šokio teatras „Aura" 
Kauno pantomimos ir plastikos teatras 
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka 
Kauno kultūros centras „Tautos namai" 
Kauno menininkų namai 

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo 
Adamkaus biblioteka
Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras
Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir 
sporto centras
Viešoji įstaiga "Teatro projektai"
Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių 
cirkas" 
Viešoji 
kultūrų centras
VšĮ „Artkomas“
Kauno kino studija
Viešoji įstaiga "Hanza Kaunas 2011"

Biudžetinė įstaiga – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaik
savivaldybės biudžetų asignavimų. Biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis 
biudžetinės įstaigos valdymo organas, jį skiria savivaldy
vadovo funkcijos apima biudžetinės įstaigos struktūros ir pareigybių sąraš
tvirtinimą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus bei 
biudžetinės įstaigos darbo organizavimą, kitų jam įstatymais pavest

kdymą.  

Biudžetinės įstaigos savininko jai perduotas ir biudžetinės įstaigos įgytas turtas 
avybės teise priklauso biudžetinės įstaigos savininkui. Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos šį turtą valdo patikėjimo teise. Šis turtas gali būti naudojamas 
tik savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Biudžetinė įstaiga neturi nuosavo turto, 
kuriuo gali laivai disponuot, savo veiklą organizuoja pagal išlanksto sudarytus 
metinius programų planus. Biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkyta į kitos teisinės 
formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Reorganizuojant iš 
savivaldybės biudžeto išlaikomą biudžetinę įstaigą, reorganizavime gali dalyvauti 
tik iš tos pačios savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos.

Viešoji įstaiga − tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas 
interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę (...), taip pat kitokią 
visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi turėti organą 
susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą. Viešoji 
įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra 
neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais, įstatymų nustatyta tvarka disponuoti 
nuosavu turtu, gauti pelną ir paskirstyti jį įstaigos tiksl
viešosios įstaigos veiklos lankstumą.  
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, 9 įvairių sričių įstaigos veikia kaip viešosios įstaigos, 
Viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 25-752 

kultūros įstaigos pagal teisinę 

Viešosios Kauno miesto 
savivaldybės kultūros   įstaigos 

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo 
Adamkaus biblioteka-muziejus 
Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras 
Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir 
sporto centras 
Viešoji įstaiga "Teatro projektai" 
Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių 

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų 
kultūrų centras 
VšĮ „Artkomas“ 
Kauno kino studija 
Viešoji įstaiga "Hanza Kaunas 2011" 

tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų asignavimų. Biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis 
biudžetinės įstaigos valdymo organas, jį skiria savivaldybė. Biudžetinės įstaigos 
vadovo funkcijos apima biudžetinės įstaigos struktūros ir pareigybių sąrašo 

, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus bei 
jam įstatymais pavestų funkcijų 

Biudžetinės įstaigos savininko jai perduotas ir biudžetinės įstaigos įgytas turtas 
avybės teise priklauso biudžetinės įstaigos savininkui. Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos šį turtą valdo patikėjimo teise. Šis turtas gali būti naudojamas 
tik savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Biudžetinė įstaiga neturi nuosavo turto, 

disponuot, savo veiklą organizuoja pagal išlanksto sudarytus 
metinius programų planus. Biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkyta į kitos teisinės 
formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Reorganizuojant iš 

omą biudžetinę įstaigą, reorganizavime gali dalyvauti 
savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos. 

į ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos 
smuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius 

interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę (...), taip pat kitokią 
visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų 

osios įstaigos vadovą. Viešoji 
įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra 
neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais, įstatymų nustatyta tvarka disponuoti 
nuosavu turtu, gauti pelną ir paskirstyti jį įstaigos tikslams realizuoti. Tai užtikrina 



 

 

Kauno m
iš jų 
nuosavybės teise. Vadovaujantis v
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (
savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai 
neatlygintinai valdyti ir naudotis viešosioms įstaigoms, kai bent vi
dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių 
institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo 
ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms 
visuomenės interesą muziejų sistemoje. Asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių 
turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti 
naudotis tretiesiems asmenims. 

Trys Kauno miesto savivaldybės muziejai: Kauno miesto muzieju
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus veikia pagal LR Muziejų įstatymą
(2003
kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir 
dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus, veiklą. 

Kauno miesto m
tiria, konservuoja ir eksponuoja Kauno m
istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius. Savivaldybių muziejai:

� dalyvauja bendrose apskričių muziejinėse programose;
� bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo progra
� organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
� teikia metų veiklos ataskaitas bei darbo planus steigėjui ir Kultūros ministerijai.

Keturių konce
simfoninio orkestro, Kaun
muzikos ansambli
šokio teatro „Aura", Kauno pantomimos ir plastikos teatro ir Viešosios įstaigos 
Kauno mažojo teatro 
finansavimą, darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių garantijų ypatumus 
reglamentuoja LR Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96
3523). Savivaldybės teatrų ar koncertinių įstaigų teisinė forma gali būti biudže
įstaiga (savininkė yra savivaldybė) arba viešoji įstaiga (steigėja ir savininkė yra 
savivaldybė).
įstaigoms iš  savivaldybių biudžet
užmokesčiui 
programoms vykdyti. 
biudž
skelbiamuose konkursuos
finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti.

Vadovaujantis LR Kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120
centro, kaip juridinio asmens, kuris savo veikla puoselėja etninę k
meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, 
tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno 
sklaidą, kategoriją atitinka Dvi K
centras „Tautos namai" ir Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

auno miesto savivaldybės viešosios kultūros įstaigos turtą
iš jų – viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka
nuosavybės teise. Vadovaujantis valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 60
savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai 
neatlygintinai valdyti ir naudotis viešosioms įstaigoms, kai bent vi
dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių 
institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo 
ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms 
visuomenės interesą muziejų sistemoje. Asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių 
turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti 
naudotis tretiesiems asmenims.  

Trys Kauno miesto savivaldybės muziejai: Kauno miesto muzieju
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus veikia pagal LR Muziejų įstatymą
(2003-06-20), kuris reglamentuoja juridinių asmenų, kurių svarbiausia veikla yra 

ti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir 
dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus, veiklą. 

Kauno miesto muziejai priskiriami savivaldybių muziejų kategorijai
tiria, konservuoja ir eksponuoja Kauno miesto savivaldybės teritorijos kultūros 
istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius. Savivaldybių muziejai:

dalyvauja bendrose apskričių muziejinėse programose; 
bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo progra
organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius; 
teikia metų veiklos ataskaitas bei darbo planus steigėjui ir Kultūros ministerijai.

Keturių koncertinių įstaigų: koncertinės įstaigos Kauno bigbendo
simfoninio orkestro, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestr
muzikos ansamblio „Ainiai“ ir keturių teatrų: Kauno kamerinio teatro, Kauno 
šokio teatro „Aura", Kauno pantomimos ir plastikos teatro ir Viešosios įstaigos 
Kauno mažojo teatro vykdomą profesionalaus scenos meno veiklą
finansavimą, darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių garantijų ypatumus 
reglamentuoja LR Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96
3523). Savivaldybės teatrų ar koncertinių įstaigų teisinė forma gali būti biudže
įstaiga (savininkė yra savivaldybė) arba viešoji įstaiga (steigėja ir savininkė yra 
savivaldybė). Valstybės ar savivaldybės teatrams ir koncertinėms biudžetinėms 
įstaigoms iš  savivaldybių biudžeto skiriami asignavimai išlaidoms,
užmokesčiui ir turtui įsigyti ir steigėjo patvirtintoms sezoninėms kūrybinės veiklos 
programoms vykdyti. Šios įstaigos taip pat gali gauti valstybės ir savivaldybių 
biudžetų asignavimų, dalyvaudami Kultūros ministerijos arba savivaldybių tarybų 
skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kūrybinės veiklos programoms, 
finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti.

Vadovaujantis LR Kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120
centro, kaip juridinio asmens, kuris savo veikla puoselėja etninę k
meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, 
tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno 

laidą, kategoriją atitinka Dvi Kauno miesto kultūros įstaigos: Kauno kultūros 
entras „Tautos namai" ir Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras. 
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savivaldybės viešosios kultūros įstaigos turtą valdo panaudos, viena 
iešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus – 

alstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
2002, Nr. 60-2412 (2002-06-19), 

savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai 
neatlygintinai valdyti ir naudotis viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų 
dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių 
institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo 
ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms 
visuomenės interesą muziejų sistemoje. Asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių 
turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti 

Trys Kauno miesto savivaldybės muziejai: Kauno miesto muziejus, Povilo Stulgos 
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus veikia pagal LR Muziejų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 59-2638 

, kuris reglamentuoja juridinių asmenų, kurių svarbiausia veikla yra 
ti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir 

dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus, veiklą.  

savivaldybių muziejų kategorijai kaupia, saugo, 
iesto savivaldybės teritorijos kultūros 

istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius. Savivaldybių muziejai: 

bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo programas; 

teikia metų veiklos ataskaitas bei darbo planus steigėjui ir Kultūros ministerijai. 

ertinės įstaigos Kauno bigbendo, Kauno miesto 
o pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas" ir Kauno 

ir keturių teatrų: Kauno kamerinio teatro, Kauno 
šokio teatro „Aura", Kauno pantomimos ir plastikos teatro ir Viešosios įstaigos 

nos meno veiklą, šių įstaigų 
finansavimą, darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių garantijų ypatumus 
reglamentuoja LR Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96-
3523). Savivaldybės teatrų ar koncertinių įstaigų teisinė forma gali būti biudžetinė 
įstaiga (savininkė yra savivaldybė) arba viešoji įstaiga (steigėja ir savininkė yra 

Valstybės ar savivaldybės teatrams ir koncertinėms biudžetinėms 
iriami asignavimai išlaidoms, jų darbo 

steigėjo patvirtintoms sezoninėms kūrybinės veiklos 
Šios įstaigos taip pat gali gauti valstybės ir savivaldybių 

etų asignavimų, dalyvaudami Kultūros ministerijos arba savivaldybių tarybų 
e atitinkamoms kūrybinės veiklos programoms, 

finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti. 

Vadovaujantis LR Kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120-4435), kultūros 
centro, kaip juridinio asmens, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų 
meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, 
tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno 

auno miesto kultūros įstaigos: Kauno kultūros 
entras „Tautos namai" ir Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras. 



 

 

Kultūros centrai pagal veiklos pobūdį skirstomi į specializuotus ir 
daugiafunkcinius, pagal Kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės 
bazės kriterijus jie skirs
suteikia s
centru, turi atlikti ne mažiau kaip

� sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti 
etninės kultūros perimamumą;

� organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; 
� rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
� organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
� organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; 
� rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
� kurti ir įprasminti šiuolaikines
� organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės 

kultūrinius poreikius;  
� sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
� tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Kultūro
dalyvaudami Kultūros ministerijos, savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose 
atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba 
savivaldybių biudžetų, vykdyti.
papildomai finansuoti kultūros centrų veiklą organizuojant valstybines šventes. 
Kultūros centrų lėšų šaltiniai gali būti ir kitos kultūros centrų steigėjų nustatyta 
tvarka įgytos ir naudojamos nebiudžeti

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos veiklą 
reglamentuoja bibliotekų įstatymas (Žin. 2004, Nr. 
bibliotekos sąvoka apima juridinio asmens, veikiančio informacijos sklaidos, 
kultūros, mokslo 

Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės poreikius tenkinantį 
universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos 
bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų i
savivaldybėje turi būti įsteigta savivaldybės viešoji biblioteka. Kad būtų užtikrintas 
bibliotekos paslaugų prieinamumas savivaldybės teritorijos gyventojams, miestuose 
yra steigiami savivaldybės viešosios bibliotekos filia
vidutiniškai 20
skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato savivaldybės taryba.

Savivaldybių viešosios bibliotekos finansuojamos iš savi
bibliotekų lėšų šaltiniai gali būti teikiamos mokamos paslaugos bei kitos teisėtais 
būdais įgytos lėšos.

3.2.5.2  ESAMOS INFRASTRUKTŪRO

Geram kultūros įstaigų darbui, klientų poreikių tenkinimui labai svarbi turimų 
patalpų kokybė
tinkamos sąlygos atlikti savo darbą, ruoštis pasirodymams, organizuoti aukšto 
meninio lygio renginius. Todėl šioje analizės dalyje bus nagrinėjama Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaig

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kultūros centrai pagal veiklos pobūdį skirstomi į specializuotus ir 
daugiafunkcinius, pagal Kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės 
bazės kriterijus jie skirstomi į aukščiausią, pirmą, antrą ir trečią kategorijas
suteikia savivaldybės taryba. Juridinis asmuo, siekiantis pripažinimo kultūros 
centru, turi atlikti ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų: 

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti 
etninės kultūros perimamumą; 
organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;  

meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, 
ir tarptautiniuose renginiuose; 

organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; 
organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; 
rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; 
kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas; 
organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės 

sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai; 
tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius. 

Kultūros centrai gali gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, 
dalyvaudami Kultūros ministerijos, savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose 
atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba 
savivaldybių biudžetų, vykdyti. Valstybė ir savivaldybės iš savo biudžeto lėšų gali 
papildomai finansuoti kultūros centrų veiklą organizuojant valstybines šventes. 
Kultūros centrų lėšų šaltiniai gali būti ir kitos kultūros centrų steigėjų nustatyta 
tvarka įgytos ir naudojamos nebiudžetinės lėšos.  

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos veiklą 
reglamentuoja bibliotekų įstatymas (Žin. 2004, Nr. 
bibliotekos sąvoka apima juridinio asmens, veikiančio informacijos sklaidos, 
kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdančio bibliotekų veiklą. 

Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės poreikius tenkinantį 
universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos 
bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą. Kiekvienoje 
savivaldybėje turi būti įsteigta savivaldybės viešoji biblioteka. Kad būtų užtikrintas 
bibliotekos paslaugų prieinamumas savivaldybės teritorijos gyventojams, miestuose 
yra steigiami savivaldybės viešosios bibliotekos filia
vidutiniškai 20–30 tūkst. gyventojų. Savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 
skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato savivaldybės taryba.

Savivaldybių viešosios bibliotekos finansuojamos iš savi
bibliotekų lėšų šaltiniai gali būti teikiamos mokamos paslaugos bei kitos teisėtais 
būdais įgytos lėšos.  

SAMOS INFRASTRUKTŪROS ANALIZĖ  

Geram kultūros įstaigų darbui, klientų poreikių tenkinimui labai svarbi turimų 
patalpų kokybė. Taip pat svarbu, jog kultūros įstaigų darbuotojams būtų sudarytos 
tinkamos sąlygos atlikti savo darbą, ruoštis pasirodymams, organizuoti aukšto 
meninio lygio renginius. Todėl šioje analizės dalyje bus nagrinėjama Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų turimos infrastruktūros būklė. 
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Kultūros centrai pagal veiklos pobūdį skirstomi į specializuotus ir 
daugiafunkcinius, pagal Kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės 

tomi į aukščiausią, pirmą, antrą ir trečią kategorijas, kurias 
. Juridinis asmuo, siekiantis pripažinimo kultūros 

 

senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti 

meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, 

organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;  

organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės 

s centrai gali gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, 
dalyvaudami Kultūros ministerijos, savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose 
atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba 

Valstybė ir savivaldybės iš savo biudžeto lėšų gali 
papildomai finansuoti kultūros centrų veiklą organizuojant valstybines šventes. 
Kultūros centrų lėšų šaltiniai gali būti ir kitos kultūros centrų steigėjų nustatyta 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos veiklą 
reglamentuoja bibliotekų įstatymas (Žin. 2004, Nr. 120-4431), kuriame apibrėžta 
bibliotekos sąvoka apima juridinio asmens, veikiančio informacijos sklaidos, 

ir švietimo srityse ir vykdančio bibliotekų veiklą.  

Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės poreikius tenkinantį 
universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos 

nformacijos sistemą. Kiekvienoje 
savivaldybėje turi būti įsteigta savivaldybės viešoji biblioteka. Kad būtų užtikrintas 
bibliotekos paslaugų prieinamumas savivaldybės teritorijos gyventojams, miestuose 
yra steigiami savivaldybės viešosios bibliotekos filialai. Filialai paprastai steigiami 

30 tūkst. gyventojų. Savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 
skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato savivaldybės taryba. 

Savivaldybių viešosios bibliotekos finansuojamos iš savivaldybių biudžetų, tačiau 
bibliotekų lėšų šaltiniai gali būti teikiamos mokamos paslaugos bei kitos teisėtais 

Geram kultūros įstaigų darbui, klientų poreikių tenkinimui labai svarbi turimų 
. Taip pat svarbu, jog kultūros įstaigų darbuotojams būtų sudarytos 

tinkamos sąlygos atlikti savo darbą, ruoštis pasirodymams, organizuoti aukšto 
meninio lygio renginius. Todėl šioje analizės dalyje bus nagrinėjama Kauno miesto 

ų turimos infrastruktūros būklė.  



 

 

Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų valdymo teisiniai aspektai. 
dalis Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų savo veiklą vykdo Kauno miesto 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose. 

Patikėjimo 
instrumentų muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Kauno 
kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno
„Tautos namai“
Kauno šokio teatras „Aura“

Panaudos sutartimi patalpos perduotos Viešajai įstaigai Kauno mažajam teatrui, 
Viešajai įstaigai
projektai“
įvairių tautų kultūrų centrui ir Kauno kino studijai. 

Nuosavybė
Adamkaus bibliotekai

Keletą patalpų 

1. Kauno miesto muziejus iš Kauno arkivyskupijos kurijos nuomoja muziejaus pastatą esantį M. 
Valančiaus g. 6 (nuomos sutartis sudaryta iki 201610
pastate (Tremties ir rezistencijos ekspozicija) iš 
(nuomos sutartis sudaryta iki 2014
trūksta erdvių ekspozicijoms, planuojamiems projektams įgyvendinti. Patalpų pritaikymas ir plėtra 
negalimi, nes patalpomis disponuojama tik trumpalaikės nuomos sąlygomis. 

2. Kauno šokio teatras „Aura“ 
(nuomos sutartis sudaryta iki 2014
užtikrinti. Patalpos pakankamos tik repeticijų veiklai, pasirodymams  teatras nuomoja renginių 
erdves Kauno miesto įstaigų. 

Tarp Kultūros įstaig
priklausančių nekilnojamojo turto objektų. Kauno miesto muziej
14 d. sprendimu Nr. T
bokštą su sienomis ir bastionu, Kauno pilies pietvakarinį bokštą su siena ir kiemo 
statinius, esančius Pilies g. 17, Kaune. Kudirkos viešoji biblioteka naudoj
patalpas, priklausančias Lietuvos R
bei Romuvos g. 48 (Lampėdžių padalinys). Dar 3 Kudirkos viešosios bibliotekos 
naudojamų patalpų savininkai yra šie: AB „Rokų keramika“ (Vingytės pada
Aukštosios Pan
Medelinskienė (Julijinavos padalinys). 

Įstaigų, kurios patalpas naudoja pa
maždaug po lygiai. Vis dėlto yra keletas įstaigų, kurių patalpų teisin
klausimas nėra išspręstas ar patalpų naudojimo teisė neįregistruota Nekilnojamojo 
turto registre. 
juridiniu pagrindu valdomų patalpų. Viešoji įstaiga „Teatro projektai“ turi
administracines patalpas, VšĮ „Artkomas“ savo veiklą vykdo apskritai neturėdamas 
patalpų. 

Detalūs Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų duomenys pateikiami 
prieduose (

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų valdymo teisiniai aspektai. 
dalis Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų savo veiklą vykdo Kauno miesto 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose. 

Patikėjimo teise patalpas valdo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Kauno 
kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno
„Tautos namai“, Kauno menininkų namai. Dalį patalpų patikėjimo teise valdo 
Kauno šokio teatras „Aura“ ir Kauno miesto muziejus. 

Panaudos sutartimi patalpos perduotos Viešajai įstaigai Kauno mažajam teatrui, 
Viešajai įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui, Viešajai įstaigai

jektai“, Viešajai įstaigai „Ąžuolyno meškučių cirkas“
įvairių tautų kultūrų centrui ir Kauno kino studijai.  

Nuosavybės teise patalpos priklauso tik Viešajai įstaigai Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekai-muziejui.  

Keletą patalpų įstaigos nuomoja:   

Kauno miesto muziejus iš Kauno arkivyskupijos kurijos nuomoja muziejaus pastatą esantį M. 
(nuomos sutartis sudaryta iki 201610-31) bei patalpas Vytauto pr. 46 esančiame 

pastate (Tremties ir rezistencijos ekspozicija) iš Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
(nuomos sutartis sudaryta iki 2014-08-16). Šios turimos patalpos netenkina muziejaus poreikių, 
trūksta erdvių ekspozicijoms, planuojamiems projektams įgyvendinti. Patalpų pritaikymas ir plėtra 

patalpomis disponuojama tik trumpalaikės nuomos sąlygomis. 
Kauno šokio teatras „Aura“ iš privataus asmens nuomoja dalį patalpų, esančių M. Daukšos g. 30A
(nuomos sutartis sudaryta iki 2014-09-01), tačiau turimos patalpos netenkina šokio teatro veiklai 

ikrinti. Patalpos pakankamos tik repeticijų veiklai, pasirodymams  teatras nuomoja renginių 
erdves Kauno miesto įstaigų.  

Tarp Kultūros įstaigų valdomų patalpų yra ir valstybei nuosavybės teise 
priklausančių nekilnojamojo turto objektų. Kauno miesto muziej
14 d. sprendimu Nr. T-445 perduota naudoti patikėjimo teise Kauno pilies rytinį 
bokštą su sienomis ir bastionu, Kauno pilies pietvakarinį bokštą su siena ir kiemo 
statinius, esančius Pilies g. 17, Kaune. Kudirkos viešoji biblioteka naudoj

alpas, priklausančias Lietuvos Respublikai: Prancūzų g. 49 („Ryto padalinys“) 
bei Romuvos g. 48 (Lampėdžių padalinys). Dar 3 Kudirkos viešosios bibliotekos 
naudojamų patalpų savininkai yra šie: AB „Rokų keramika“ (Vingytės pada
Aukštosios Panemunės šv. M. Marijos vardo parapija (Panemunės padalinys), Alma 
Medelinskienė (Julijinavos padalinys).  

gų, kurios patalpas naudoja patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis yra 
maždaug po lygiai. Vis dėlto yra keletas įstaigų, kurių patalpų teisin
klausimas nėra išspręstas ar patalpų naudojimo teisė neįregistruota Nekilnojamojo 
turto registre. Kauno miesto simfoninis orkestras, veikiantis L. Sapiegos 5, neturi 
juridiniu pagrindu valdomų patalpų. Viešoji įstaiga „Teatro projektai“ turi
administracines patalpas, VšĮ „Artkomas“ savo veiklą vykdo apskritai neturėdamas 
patalpų.  

Detalūs Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų duomenys pateikiami 
prieduose (Priedas 1 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų patalpų sąrašas
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Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų valdymo teisiniai aspektai. Didžioji 
dalis Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų savo veiklą vykdo Kauno miesto 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.  

teise patalpas valdo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Kauno 
kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno kultūros centras 

Dalį patalpų patikėjimo teise valdo 
muziejus.  

Panaudos sutartimi patalpos perduotos Viešajai įstaigai Kauno mažajam teatrui, 
kultūros ir sporto centrui, Viešajai įstaigai „Teatro 

„Ąžuolyno meškučių cirkas“, Viešajai įstaigai Kauno 
 

iešajai įstaigai Prezidento Valdo 

Kauno miesto muziejus iš Kauno arkivyskupijos kurijos nuomoja muziejaus pastatą esantį M. 
bei patalpas Vytauto pr. 46 esančiame 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
16). Šios turimos patalpos netenkina muziejaus poreikių, 

trūksta erdvių ekspozicijoms, planuojamiems projektams įgyvendinti. Patalpų pritaikymas ir plėtra 
patalpomis disponuojama tik trumpalaikės nuomos sąlygomis.  

nuomoja dalį patalpų, esančių M. Daukšos g. 30A 
01), tačiau turimos patalpos netenkina šokio teatro veiklai 

ikrinti. Patalpos pakankamos tik repeticijų veiklai, pasirodymams  teatras nuomoja renginių 

patalpų yra ir valstybei nuosavybės teise 
priklausančių nekilnojamojo turto objektų. Kauno miesto muziejui 2011 m. liepos 

445 perduota naudoti patikėjimo teise Kauno pilies rytinį 
bokštą su sienomis ir bastionu, Kauno pilies pietvakarinį bokštą su siena ir kiemo 
statinius, esančius Pilies g. 17, Kaune. Kudirkos viešoji biblioteka naudoja 2 

espublikai: Prancūzų g. 49 („Ryto padalinys“) 
bei Romuvos g. 48 (Lampėdžių padalinys). Dar 3 Kudirkos viešosios bibliotekos 
naudojamų patalpų savininkai yra šie: AB „Rokų keramika“ (Vingytės padalinys), 

. M. Marijos vardo parapija (Panemunės padalinys), Alma 

tikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis yra 
maždaug po lygiai. Vis dėlto yra keletas įstaigų, kurių patalpų teisinio naudojimosi 
klausimas nėra išspręstas ar patalpų naudojimo teisė neįregistruota Nekilnojamojo 

Kauno miesto simfoninis orkestras, veikiantis L. Sapiegos 5, neturi 
juridiniu pagrindu valdomų patalpų. Viešoji įstaiga „Teatro projektai“ turi tik 
administracines patalpas, VšĮ „Artkomas“ savo veiklą vykdo apskritai neturėdamas 

Detalūs Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų duomenys pateikiami 
Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų patalpų sąrašas).  



 

 

Įstaigų koncentracija.
senamiesčio ir Laisvės alėjos zonose. 
tik Petrausk
centras bei Viešoji įstaiga
įsikūrę bei savo veiklą vykdo tuose pačiuose pastatuose: 

1. Vytauto pr. 79 / Kęstučio g. 1: 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ą

2. Zamenhofo g. 12: Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir Kauno 
muzikos ansamblis „Ainiai";

3. M. Daukšos g. 34: Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Viešoji įstaiga Kauno ma
teatras, gretimame pastate, M. Daukšos g. 30A, Kauno šokio teatras „Aura". 

Patalpų modernizavimas.
atnaujinimui sulaukė Kau

� M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus pastato renovacijai, vykdant rekonstrukcijos projektą 
“Avarinės grėsmės pašalinimas ir pritaikymas” per trejus metus buvo skirta 1,7 mln. litų. Finansavimas 
buvo skirtas iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ir LR Kultūro
stokos liko neįrengta muziejaus koncertų salė bei nebuvo pajungta pastato ventiliacija, neįrengta rūbinė 
ir kasa. 

� Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus įgyvendino ES paramos projektą 
„Energijos efektyvumo didinimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje”, 
kuriam buvo skirta 1 201 4
regioniniu lygiu“. Projekto metu pagal atliktą pastatų energetinį auditą apšil
pastatai Zamenhofo g. Nr.8,6,4. Sumontuota nauja katilinė, pakeisti radiatoriai ir vamzdynai, 
sumontuota vėdinimo sistema. Atnaujintuose pastatuose muziejus  įsikurs parodų salės, kuriose vyks ir 
renginiai, muziejaus ekspozicij

� Taip pat buvo atlikti remonto darbai Kauno miesto muziejaus administracinėse patalpose bei įrengtos 
ekspozicijų patalpos Kauno miesto pilyje. Viso atlikta d

� 2010 m. rugsėjo mėn. buvo skirta 3,4 mln. litų ES struktūrinių
„Tautos namai” pastato išorinių aitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimui. Projekto įgyvendinimo 
metu buvo pakeisti kultūros centro pastato langai, stogo danga, durys, šildymo sistema ir elektros 
instaliacijos. 2009 metais suremontuota repeticijų salių danga, auditorijos, tualetai. Iš Savivaldybės 
biudžeto šiems darbams atlikti buvo skirta 70 tūkst. litų.

Išskyrus keletą, visos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos yra 
sukoncentruotos centrinėje miesto dalyje, stebima įstaigų koncentracija pagal 
sritis: tautinę muziką rep
Tačiau kiekviena institucija disponuoja nedidelėmis, išskirtinai jos veiklai 
pritaikytomis patalpomis. 

Su infrastruktūros poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto 
muziejui būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertinių įstaigų 
Kauno bigbendo ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei 
šokio teatro „Aura“ patalpų klau
juridinį patalpų valdymo klausimą. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Įstaigų koncentracija. Didžioji dalis Kauno miesto kultūros įstaigų veikia 
senamiesčio ir Laisvės alėjos zonose. Šiek tiek atokiau nuo miesto centro nutolę yra 
tik Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Viešoji įstaiga
centras bei Viešoji įstaiga „Ąžuolyno meškučių cirkas
įsikūrę bei savo veiklą vykdo tuose pačiuose pastatuose: 

Vytauto pr. 79 / Kęstučio g. 1: Kauno kultūros centras „Tautos namai", 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“;   
Zamenhofo g. 12: Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir Kauno 
muzikos ansamblis „Ainiai"; 
M. Daukšos g. 34: Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Viešoji įstaiga Kauno ma

, gretimame pastate, M. Daukšos g. 30A, Kauno šokio teatras „Aura". 

Patalpų modernizavimas. 2009–2011 m. didžiausių investicijų infrastruktūros 
atnaujinimui sulaukė Kauno miesto savivaldybės muziejai:

rauskų lietuvių muzikos muziejaus pastato renovacijai, vykdant rekonstrukcijos projektą 
“Avarinės grėsmės pašalinimas ir pritaikymas” per trejus metus buvo skirta 1,7 mln. litų. Finansavimas 
buvo skirtas iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ir LR Kultūros paveldo departamento. Dėl lėšų 
stokos liko neįrengta muziejaus koncertų salė bei nebuvo pajungta pastato ventiliacija, neįrengta rūbinė 

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus įgyvendino ES paramos projektą 
yvumo didinimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje”, 

kuriam buvo skirta 1 201 433,20 Lt parama pagal priemonę „Viešosios paskirties pasta
. Projekto metu pagal atliktą pastatų energetinį auditą apšil

pastatai Zamenhofo g. Nr.8,6,4. Sumontuota nauja katilinė, pakeisti radiatoriai ir vamzdynai, 
sumontuota vėdinimo sistema. Atnaujintuose pastatuose muziejus  įsikurs parodų salės, kuriose vyks ir 
renginiai, muziejaus ekspozicijos.  
Taip pat buvo atlikti remonto darbai Kauno miesto muziejaus administracinėse patalpose bei įrengtos 
ekspozicijų patalpos Kauno miesto pilyje. Viso atlikta darbų už beveik 140 tūkst. litų. 
2010 m. rugsėjo mėn. buvo skirta 3,4 mln. litų ES struktūrinių fondų paramos Kauno kultūros centro 
„Tautos namai” pastato išorinių aitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimui. Projekto įgyvendinimo 
metu buvo pakeisti kultūros centro pastato langai, stogo danga, durys, šildymo sistema ir elektros 

metais suremontuota repeticijų salių danga, auditorijos, tualetai. Iš Savivaldybės 
biudžeto šiems darbams atlikti buvo skirta 70 tūkst. litų.  

Išskyrus keletą, visos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos yra 
sukoncentruotos centrinėje miesto dalyje, stebima įstaigų koncentracija pagal 
sritis: tautinę muziką reprezentuojančios įstaigos, koncertinės įstaigos, teatrai, 
Tačiau kiekviena institucija disponuoja nedidelėmis, išskirtinai jos veiklai 
pritaikytomis patalpomis.  

Su infrastruktūros poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto 
muziejui būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertinių įstaigų 
Kauno bigbendo ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei 
šokio teatro „Aura“ patalpų klausimą bei Kauno miesto simfoninio orkestro 
juridinį patalpų valdymo klausimą.   
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Didžioji dalis Kauno miesto kultūros įstaigų veikia 
Šiek tiek atokiau nuo miesto centro nutolę yra 

i įstaiga „Girstučio“ kultūros 
Ąžuolyno meškučių cirkas“. Keletas kultūros įstaigų yra 

įsikūrę bei savo veiklą vykdo tuose pačiuose pastatuose:  

Kauno kultūros centras „Tautos namai", Kauno bigbendas, 

Zamenhofo g. 12: Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus ir Kauno 

M. Daukšos g. 34: Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Viešoji įstaiga Kauno mažasis 
, gretimame pastate, M. Daukšos g. 30A, Kauno šokio teatras „Aura".  

 

2011 m. didžiausių investicijų infrastruktūros 
no miesto savivaldybės muziejai:  

rauskų lietuvių muzikos muziejaus pastato renovacijai, vykdant rekonstrukcijos projektą 
“Avarinės grėsmės pašalinimas ir pritaikymas” per trejus metus buvo skirta 1,7 mln. litų. Finansavimas 

s paveldo departamento. Dėl lėšų 
stokos liko neįrengta muziejaus koncertų salė bei nebuvo pajungta pastato ventiliacija, neįrengta rūbinė 

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus įgyvendino ES paramos projektą 
yvumo didinimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje”, 

iešosios paskirties pastatų renovavimas 
. Projekto metu pagal atliktą pastatų energetinį auditą apšiltinti ir renovuoti muziejaus 

pastatai Zamenhofo g. Nr.8,6,4. Sumontuota nauja katilinė, pakeisti radiatoriai ir vamzdynai, 
sumontuota vėdinimo sistema. Atnaujintuose pastatuose muziejus  įsikurs parodų salės, kuriose vyks ir 

Taip pat buvo atlikti remonto darbai Kauno miesto muziejaus administracinėse patalpose bei įrengtos 
arbų už beveik 140 tūkst. litų.  

fondų paramos Kauno kultūros centro 
„Tautos namai” pastato išorinių aitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimui. Projekto įgyvendinimo 
metu buvo pakeisti kultūros centro pastato langai, stogo danga, durys, šildymo sistema ir elektros 

metais suremontuota repeticijų salių danga, auditorijos, tualetai. Iš Savivaldybės 

Išskyrus keletą, visos Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos yra 
sukoncentruotos centrinėje miesto dalyje, stebima įstaigų koncentracija pagal 

rezentuojančios įstaigos, koncertinės įstaigos, teatrai, 
Tačiau kiekviena institucija disponuoja nedidelėmis, išskirtinai jos veiklai 

Su infrastruktūros poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto 
muziejui būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertinių įstaigų 
Kauno bigbendo ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei 

simą bei Kauno miesto simfoninio orkestro 



 

 

� ES struktūrinių fondų lėšomis taip pat buvo modernizuota 
viešosios bibliotekos Senamiesčio filialo pastato
inžinerinės sistemos. Šiem

Tačiau su rekonstrukcijos ar bent su daliniu patalpų remonto / pritaikymo poreikiu 
vis dar sus

Lentelė 

M. ir K. Petrauskų 
lietuvių muzikos 
muziejaus padalinys J. 
Gruodžio memorialinio 
muziejaus 

Salako g. 
18

M. ir K. Petrauskų 
lietuvių muzikos 
muziejaus 

Petrau
g. 31

Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos 
instrumentų muziejus  

Zamenhofo 
g. 4a ir 4b

Kauno miesto muziejus M. 
Valančiaus 
g. 6
Vytauto p
46

Kudirkos viešoji 
biblioteka* 

Vėtrungės 
g. 2
Prancūzų 
g. 49

Kauno kamerinis teatras Kęstučio g. 
74A

Viešoji įstaiga Kauno 
mažasis teatras 

Daukšos g. 
34

Kauno menininkų namai V. 
Putvinskio 
g. 56

Kauno kultūros centras 
„Tautos namai“ 

Vytauto pr. 
79

Viešoji įstaiga "Girstučio" 
kultūros ir sporto centras 

Kovo 11
osios g. 26

* Pastaba: pateikiama informacija tik apie 4 bibliotekos padalinius. 
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ES struktūrinių fondų lėšomis taip pat buvo modernizuota Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
iotekos Senamiesčio filialo pastato, esančio A. Mapu g.18,

ės sistemos. Šiems projektams skirta per 1,5 mln. litų paramos.  

Tačiau su rekonstrukcijos ar bent su daliniu patalpų remonto / pritaikymo poreikiu 
vis dar susiduria daugelis Kauno miesto kultūros įstaigų. 

Lentelė 3-2 Pastatų rekonstrukcijos ir patalpų pritaikymo 

Salako g. 
18 

148,45 
kv. m 

Pastatas yra medinis, jam gresia avarinė būklė: 
suskilinėję pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir 
kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose ir 
sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška 
šildymo sistema, šildymo katilas morališkai pasenęs.
Pamatai, išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, 
grindys (50 proc.), WC įrenginiai, šilumos punktas, 
šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 
proc.) 

Petrausko 
g. 31 

1013,49 
kv. m 

Neįrengta muziejaus koncertų salė, 
ir kasa, nebuvo pajungta pastato ventiliacija

Zamenhofo 
g. 4a ir 4b 

63,85 
kv.m  
228,02 
kv.m  
 

1. Pastato adresu Zamenhofo 4a fizinė būklė nepatenkinama. 
Stogas ir perdengimai yra avarinės būklės. Daugelis statinio 
dalių yra fiziškai susidėvėję. Pastato laikančiosios metalinės 
sijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio, aprūdijusios. 
Stogas vietomis skardinis, vietomis asbestocementinių lakštų, 
pralaidus krituliams.  
2. Pastato, adresu Zamenhofo 4b, pamatai, dėl jų sėdimo, yra 
su atsivėrusiais plyšiais, sienų mūro ir stogo laikančiųjų 
konstrukcijų bei dangos būklė nepatenkinama. Rekomenduota 
visas pastato laikančias konstrukcijas pašalinti, nes 
nevienalaikio mūro sluoksniai su išdūlėjusiomis 
nekokybiškomis plytomis neužtikrins išorinei atitvarai keliamų 
reikalavimų. 

M. 
Valančiaus 
g. 6 

707,51 
kv. m 

Vidaus patalpų sienos, WC įrenginiai, šildymo sistema

Vytauto pr. 
46 

215,79 
kv. m 

Išorinės sienos, vidaus patalpų sienos, WC patalpos, WC 
įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, vandentiekio 
sistema, kanalizacijos sistema, elektros instaliacija, šviestuvai

Vėtrungės 
g. 2 

 Langai, lauko durys, grindys, WC patalpos, WC įrenginiai

Prancūzų 
g. 49 

 Langai, lauko durys, vidaus patalpų durys, grindys, WC 
patalpos, WC įrenginiai 

Kęstučio g. 
74A 

565,27 
kv.m 

Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, 
šildymo sistema, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių patalpų.

Daukšos g. 
34 

312,77 
kv.m 

Reikalingas laiptinės, patalpų remontas.

V. 
Putvinskio 
g. 56 

551,61 
kv. m 

Langai, lauko durys, fasadas, šildymo sistema
sistema (atskirais atvejais), koncertinės salės vėdini

Vytauto pr. 
79 

4941,63 
kv. m 

Vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, 
vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto vandens 
tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, garso ir scenos įranga. 

Kovo 11-
osios g. 26 

6397,91 
kv. m 

Pasenusios lietaus ir nuotekų kanalizavimo 
atlieka skirtas funkcijas. Pasenusi šildymo sistema, būtina 
rekonstrukcija, kurią numatoma realizuoti 2012 m.

Pastaba: pateikiama informacija tik apie 4 bibliotekos padalinius. 
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Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
Mapu g.18, ir filialo „Berželis“ išorės 

 

Tačiau su rekonstrukcijos ar bent su daliniu patalpų remonto / pritaikymo poreikiu 
iduria daugelis Kauno miesto kultūros įstaigų.  

ir patalpų pritaikymo poreikis. 

astatas yra medinis, jam gresia avarinė būklė: 
suskilinėję pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir 
kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose ir 
sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška 

ldymo katilas morališkai pasenęs. 
Pamatai, išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, 
grindys (50 proc.), WC įrenginiai, šilumos punktas, 
šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 

muziejaus koncertų salė, ekspozicinė įranga, rūbinė 
o pajungta pastato ventiliacija, garso sistema. 

1. Pastato adresu Zamenhofo 4a fizinė būklė nepatenkinama. 
yra avarinės būklės. Daugelis statinio 

dalių yra fiziškai susidėvėję. Pastato laikančiosios metalinės 
sijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio, aprūdijusios. 

etomis skardinis, vietomis asbestocementinių lakštų, 

2. Pastato, adresu Zamenhofo 4b, pamatai, dėl jų sėdimo, yra 
su atsivėrusiais plyšiais, sienų mūro ir stogo laikančiųjų 
konstrukcijų bei dangos būklė nepatenkinama. Rekomenduota 

sas pastato laikančias konstrukcijas pašalinti, nes 
nevienalaikio mūro sluoksniai su išdūlėjusiomis 
nekokybiškomis plytomis neužtikrins išorinei atitvarai keliamų 

įrenginiai, šildymo sistema 

Išorinės sienos, vidaus patalpų sienos, WC patalpos, WC 
įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, vandentiekio 
sistema, kanalizacijos sistema, elektros instaliacija, šviestuvai 
Langai, lauko durys, grindys, WC patalpos, WC įrenginiai 

Langai, lauko durys, vidaus patalpų durys, grindys, WC 

asadinė siena, pamatai, išorinės sienos, 
, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių patalpų. 

Reikalingas laiptinės, patalpų remontas. 

fasadas, šildymo sistema, vandentiekio 
koncertinės salės vėdinimas. 

Vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, 
vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto vandens 

, šviesos, garso ir scenos įranga.  
Pasenusios lietaus ir nuotekų kanalizavimo sistemos, blogai 
atlieka skirtas funkcijas. Pasenusi šildymo sistema, būtina 
rekonstrukcija, kurią numatoma realizuoti 2012 m. 

Pastaba: pateikiama informacija tik apie 4 bibliotekos padalinius.  



 

 

Energetinių išteklių vartojim
2009-
tendencijos tais metais buvo labai panašios. Didžioji dalis įstaigų suvartojo mažiau 
elektros energijos, o kai kurioms pavyko s
Sunaudotos šilumos kiekis 2010 metais buvo šiek tiek didesnis, tačiau tai lėmė 
klimato sąlygos. 
normos. 

3.2.5.3  VEIKLOS DUOMENŲ ANALI

Veiklos turinys
reglamentavimo sistemą ir Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų specifiką, 
šias įstaigas

�

�

�

�

�

�

Atliekant veiklos duomenų analizę bus tiriami kiekvienai iš minėtų grupių 
priklausančių įstaigų duomenys, daromi apibendrinimai. 

Kultūros centrai.
kultūros centras
įstaiga
profesionaliojo meno sklaida, 
reprezent

Kultūros centrai iš kitų įstaigų išsiskiria didele renginių įvairove. Kauno kultūros 
centras „Tautos namai
pasirodymai, organizuojami valstybinių švenčių, atmintinų datų,
švenčių paminėjimai, Kauno miesto dainų ir šokių šventės. „Girstučio" kultūros ir 
sporto centras taip pat rengia mėgėjų meno pasirodymus, tačiau didesnį dėmesį 
skiria profesionaliojo teatro, muzikos, šokio, dailės meno propagavimui. Čia 
kasme
šalies teatrai, pristatomi naujausi spektakliai. 

ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę 
viešosios paskirties
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras 
„Tautos namai”, 
Senamiesčio filialo ir filialo „Berželis“ re
paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusid
problemas. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. 
Gruodžio memorialiniam muziejui reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros 
įstaigoms pilnas ar dalinis remontas.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Energetinių išteklių vartojimo analizė. Visos informaciją pateikusios įstaigos 
-2010 m. vandens ir elektros vartojimo normas išlaikė, o bendros vartojimo 

tendencijos tais metais buvo labai panašios. Didžioji dalis įstaigų suvartojo mažiau 
elektros energijos, o kai kurioms pavyko sumažinti ir šalto vandens vartojimą. 
Sunaudotos šilumos kiekis 2010 metais buvo šiek tiek didesnis, tačiau tai lėmė 
klimato sąlygos. Vis dėlto visais atvejais buvo išlaikomos iš anksto patvirtintos 
normos.  

EIKLOS DUOMENŲ ANALIZĖ  

Veiklos turinys, apimtys ir dalyvavimas. Atsižvelgus į kultūros įstaigų teisinio 
reglamentavimo sistemą ir Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų specifiką, 
šias įstaigas pagal veiklos sritis galima skirstyti į šešias 

� Muziejus; 
� koncertines įstaigas;  
� teatrus; 
� kultūros centrus; 
� bibliotekas;  
� kitas skirtingų kultūros ir meno sričių veiklos požymių turinčias įstaigas

Atliekant veiklos duomenų analizę bus tiriami kiekvienai iš minėtų grupių 
priklausančių įstaigų duomenys, daromi apibendrinimai. 

Kultūros centrai. Kauno mieste veiklą vykdo du kultūros centrai
kultūros centras „Tautos namai“, vienijanti mėgėjų meno kolektyvus,
įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras, 
profesionaliojo meno sklaida, daugiausiai dėmesio skiria
reprezentacijai.  

Kultūros centrai iš kitų įstaigų išsiskiria didele renginių įvairove. Kauno kultūros 
centras „Tautos namai“ nemažą renginių dalį sudaro mėgėjų meno kolektyvų 
pasirodymai, organizuojami valstybinių švenčių, atmintinų datų,
švenčių paminėjimai, Kauno miesto dainų ir šokių šventės. „Girstučio" kultūros ir 
sporto centras taip pat rengia mėgėjų meno pasirodymus, tačiau didesnį dėmesį 
skiria profesionaliojo teatro, muzikos, šokio, dailės meno propagavimui. Čia 
kasmet vyksta festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“, kurio metu pasirodo visos 
šalies teatrai, pristatomi naujausi spektakliai.  

ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę 
viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu pasinaudojo Povilo 
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras 
„Tautos namai”, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 
Senamiesčio filialo ir filialo „Berželis“ renovacijai. Savivaldybės ir 
paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusid
problemas. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. 
Gruodžio memorialiniam muziejui reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros 
įstaigoms pilnas ar dalinis remontas.  
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Visos informaciją pateikusios įstaigos 
2010 m. vandens ir elektros vartojimo normas išlaikė, o bendros vartojimo 

tendencijos tais metais buvo labai panašios. Didžioji dalis įstaigų suvartojo mažiau 
umažinti ir šalto vandens vartojimą. 

Sunaudotos šilumos kiekis 2010 metais buvo šiek tiek didesnis, tačiau tai lėmė 
buvo išlaikomos iš anksto patvirtintos 

Atsižvelgus į kultūros įstaigų teisinio 
reglamentavimo sistemą ir Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų specifiką, 

šešias grupes:  

kitas skirtingų kultūros ir meno sričių veiklos požymių turinčias įstaigas.  

Atliekant veiklos duomenų analizę bus tiriami kiekvienai iš minėtų grupių 
priklausančių įstaigų duomenys, daromi apibendrinimai.  

ieste veiklą vykdo du kultūros centrai: Kauno 
, vienijanti mėgėjų meno kolektyvus, ir Viešoji 

kultūros ir sporto centras, užsiimantis įvairių sričių 
daugiausiai dėmesio skiriantis teatro meno 

Kultūros centrai iš kitų įstaigų išsiskiria didele renginių įvairove. Kauno kultūros 
nemažą renginių dalį sudaro mėgėjų meno kolektyvų 

pasirodymai, organizuojami valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių 
švenčių paminėjimai, Kauno miesto dainų ir šokių šventės. „Girstučio" kultūros ir 
sporto centras taip pat rengia mėgėjų meno pasirodymus, tačiau didesnį dėmesį 
skiria profesionaliojo teatro, muzikos, šokio, dailės meno propagavimui. Čia 

t vyksta festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“, kurio metu pasirodo visos 

ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu pasinaudojo Povilo 

Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras 
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 

novacijai. Savivaldybės ir Kultūros 
paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusidėvėjimo 
problemas. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. 
Gruodžio memorialiniam muziejui reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros 



 

 

Lyginant kultūros centrų organizuojamų renginių skaičių galime 
kultūros centras Tautos namai ir 
centras surengia gana panašų renginių skaičių. 
žiūrovams pasiūlė netoli 190 įvairaus žanro renginių, iš kurių didžiausią dal
koncertai ir spektakliai, t
dėl savo veiklos pobūdžio ir orientavimosi į komercinius renginius pritraukia kur 
kas daugiau lankytojų (žr. 

Pav. 
Šaltinis: Kauno 

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Kultūros centrai, veikiantys Kauno 
mieste yra: 

� Nuo sovietinių laikų paveldėti didžiul
reikalaujančios didžiulių išlaidų šildymui ir priežiūrai, ko pasėkoje trūksta lėšų patalpų ir žiūrovų salių 
rekonstrukcijai, kaupiasi įsiskolinimai už patalpų šildymą. K
komunalinės išlaidos siekė 16,19 litų 1 kv. m, tuo tarpu 
sporto centro išlaidos siekė 27,53 lito 1 kv. m. Trūkstant lėšų renovacijai ne tik neefektyviai 
naudojamos lėšos didelių 
atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad 
centrai neturi vienodų sąlygų konkuruoti su modernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo 
struktūrų teikiamomis paslaugomis.

� Personalo išlaikymui skiriama nuo 40 iki 50 procentų 
susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra priversti atsisakyti 
administracinio (projektų vad

 

 

 

 

 

 

Muziejai.

Kauno miesto muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muzie
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų mu
apima visuomenės kultūrinių ir edukacinių poreikių tenkinimą, 
kultūrinę veiklą, renginius

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius, tūkst.

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius, tūkst.
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Kultūros centrai Kauno mieste vykdo skirtingas, tarpusavyje n
funkcijas: Kauno kultūros centras „Tautos namai" mėgėjų meną plėtojanti 
institucija, 
kaip komercinių renginių organizavimo įstaiga, kurios veikloje gyventojai 
daly
pritraukiamų žiūrovų skaičių. Tačiau nepaisant kasmet augančio renginių 
skaičiaus, Kauno miesto kultūros centrai negeneruoja pakankamai pajamų 
efektyviai veiklai užtikrinti.  

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Lyginant kultūros centrų organizuojamų renginių skaičių galime 
kultūros centras Tautos namai ir Viešoji įstaiga „
centras surengia gana panašų renginių skaičių. 2011 metais abu kultūros centrai 
žiūrovams pasiūlė netoli 190 įvairaus žanro renginių, iš kurių didžiausią dal
koncertai ir spektakliai, tačiau Viešoji įstaiga „Girstučio“
dėl savo veiklos pobūdžio ir orientavimosi į komercinius renginius pritraukia kur 
kas daugiau lankytojų (žr. Pav. 3-14).  

Pav. 3-14 Renginių ir lankytojų Kultūros centrų patalpose skaičius. 
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Kultūros centrai, veikiantys Kauno 
mieste yra:  

uo sovietinių laikų paveldėti didžiuliai pastatai, kurių didelę dalį sudaro nefunkcionalios erdvės, 
reikalaujančios didžiulių išlaidų šildymui ir priežiūrai, ko pasėkoje trūksta lėšų patalpų ir žiūrovų salių 
rekonstrukcijai, kaupiasi įsiskolinimai už patalpų šildymą. Kauno kultūros centro „Ta
komunalinės išlaidos siekė 16,19 litų 1 kv. m, tuo tarpu Viešosios įstaigos 
sporto centro išlaidos siekė 27,53 lito 1 kv. m. Trūkstant lėšų renovacijai ne tik neefektyviai 
naudojamos lėšos didelių erdvių šildymui, bet tuo pačiu kultūros įstaigų patalpų būklė sukuria 
atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad 
centrai neturi vienodų sąlygų konkuruoti su modernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo 

ūrų teikiamomis paslaugomis. 
Personalo išlaikymui skiriama nuo 40 iki 50 procentų kultūros centrų biudžeto, tačiau kultūros centrai 
susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra priversti atsisakyti 
administracinio (projektų vadovų), meno vadovų, scenos darbuotojų etatų. 

Muziejai. Iki 2011 m. Kauno mieste veikė 3 Kauno miesto savivaldybės muziejai
Kauno miesto muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muzie
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus. 
apima visuomenės kultūrinių ir edukacinių poreikių tenkinimą, 
kultūrinę veiklą, renginius. Pagrindinės ir tradicinės muziejų funkcijos yra 
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Kultūros centrai Kauno mieste vykdo skirtingas, tarpusavyje n
funkcijas: Kauno kultūros centras „Tautos namai" mėgėjų meną plėtojanti 
institucija, Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras iš esmės veikia 
kaip komercinių renginių organizavimo įstaiga, kurios veikloje gyventojai 
dalyvauja tik kaip pasyvūs žiūrovai, tai lemia kur kas didesnį šios įstaigos 
pritraukiamų žiūrovų skaičių. Tačiau nepaisant kasmet augančio renginių 
skaičiaus, Kauno miesto kultūros centrai negeneruoja pakankamai pajamų 
efektyviai veiklai užtikrinti.   
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Lyginant kultūros centrų organizuojamų renginių skaičių galime teigti, kad Kauno 
„Girstučio“ kultūros ir sporto 

2011 metais abu kultūros centrai 
žiūrovams pasiūlė netoli 190 įvairaus žanro renginių, iš kurių didžiausią dalį sudarė 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centras 
dėl savo veiklos pobūdžio ir orientavimosi į komercinius renginius pritraukia kur 

 

ių ir lankytojų Kultūros centrų patalpose skaičius.  
kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Kultūros centrai, veikiantys Kauno 

iai pastatai, kurių didelę dalį sudaro nefunkcionalios erdvės, 
reikalaujančios didžiulių išlaidų šildymui ir priežiūrai, ko pasėkoje trūksta lėšų patalpų ir žiūrovų salių 

ultūros centro „Tautos namai“ 2009 
Viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir 

sporto centro išlaidos siekė 27,53 lito 1 kv. m. Trūkstant lėšų renovacijai ne tik neefektyviai 
ultūros įstaigų patalpų būklė sukuria 

atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad 
centrai neturi vienodų sąlygų konkuruoti su modernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo 

kultūros centrų biudžeto, tačiau kultūros centrai 
susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra priversti atsisakyti 

ovų), meno vadovų, scenos darbuotojų etatų.  

Kauno miesto savivaldybės muziejai: 
Kauno miesto muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ir Povilo 

ziejus. Šių muziejų veiklos tikslai 
apima visuomenės kultūrinių ir edukacinių poreikių tenkinimą, per muziejų 

Pagrindinės ir tradicinės muziejų funkcijos yra 
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Kultūros centrai Kauno mieste vykdo skirtingas, tarpusavyje nesidubliuojančias 
funkcijas: Kauno kultūros centras „Tautos namai" mėgėjų meną plėtojanti 

iešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras iš esmės veikia 
kaip komercinių renginių organizavimo įstaiga, kurios veikloje gyventojai 

a tik kaip pasyvūs žiūrovai, tai lemia kur kas didesnį šios įstaigos 
pritraukiamų žiūrovų skaičių. Tačiau nepaisant kasmet augančio renginių 
skaičiaus, Kauno miesto kultūros centrai negeneruoja pakankamai pajamų 



 

 

muziejinę ir istorinę vertę turinčių eksponatų tyrimas, sisteminimas,
galimybių juos apžiūrėti sudarymas (ekspozicijų, parodų rengimas, ekskursijų 
organizavimas). 

� Kauno miesto muziejus pristato ekspozicijas, atspindinčias Kauno miesto istoriją, raidą, veiklos kryptis, 
atskirus miesto istorijos laikotarpius, 
įstaigomis, rengia edukacines programas, leidžia ir platina su muziejaus veikla susijusius spausdinius, 
organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius. 
ekspozicijos išskaidytos skirtinguose 
muziejui klausimai. Tai yp
eksponatus, kurie muziejui nepriklauso. 

� Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 
pobūdžio muziejus, eksponuojantis lietuvių liaudies pučiamuosius, styginius instrumentu
folkloro teatrą, taip pat 
Albinas Stulga ir iki 2008 m. jam vadovavo. Muziejus pritaikytas renginių, edukacinių programų 
organizavimui, šiltuoju metų laiku didesni renginiai organizuojami muziejaus kiemelyje
folkloro kolektyvų repeticijos
muziejaus infrastruktūrą, muziejuje kuria tautinės muzikos ir amatų centrą. Planuose 
tautinės muzikos mokykla, 
"Skambantys eksponatai" 
mokslinėse ekspozicijose su 

� M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
dienų ir memorialinį bei kūrybinį muzikų palikimą
Namas, kuriame įkurtas muziejus, 1924 m. buvo pastatytas brolių Miko ir Kipro Petrauskų
Petrausko memorialinis butas šiuo metu veikia kaip atskira, savar
Muziejuje įrengta 60 vietų žiūrovų salė, kurioje vyksta minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai ir 
kiti renginiai.  

Visuose muziejuose bendras lankytojų skaičius analizuojamu laikotarpiu augo. 
Labiausiai išaugo Kauno m
atsispindi ir parduotų bilietų skaičiaus augime. Per 2011 metus į šį muziejų bei jo 
organizuojamus renginius parduota daugiau nei 9.000 bilietų. 
Kauno pilies perdavimu Kauno miesto muz
įsiliejimu į bendra muziejaus lankytojų srautą. 
stebimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje ir 
K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje, tačiau 
įgyvendinam

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

muziejinę ir istorinę vertę turinčių eksponatų tyrimas, sisteminimas,
galimybių juos apžiūrėti sudarymas (ekspozicijų, parodų rengimas, ekskursijų 
organizavimas).  

Kauno miesto muziejus pristato ekspozicijas, atspindinčias Kauno miesto istoriją, raidą, veiklos kryptis, 
atskirus miesto istorijos laikotarpius, asmenybes, bendradarbiauja su kultūros, švietimo ir kultūros 
įstaigomis, rengia edukacines programas, leidžia ir platina su muziejaus veikla susijusius spausdinius, 
organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius. Dėl muziejaus infrastruktūro

aidytos skirtinguose padaliniuose Kauno mieste, neišspręsti eksponatų priklausymo 
muziejui klausimai. Tai ypač aktualu kalbant apie vertingus Rezistencijos ir tremties skyriaus 

muziejui nepriklauso.  
tulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus – vienintelis Pabaltijo regione tokio 

eksponuojantis lietuvių liaudies pučiamuosius, styginius instrumentu
folkloro teatrą, taip pat bendratautinius liaudies muzikos instrumentus
Albinas Stulga ir iki 2008 m. jam vadovavo. Muziejus pritaikytas renginių, edukacinių programų 
organizavimui, šiltuoju metų laiku didesni renginiai organizuojami muziejaus kiemelyje
folkloro kolektyvų repeticijos. Muziejus aktyviai vykdo projektinę veiklą, kurios metu atnaujino 
muziejaus infrastruktūrą, muziejuje kuria tautinės muzikos ir amatų centrą. Planuose 
tautinės muzikos mokykla, kurioje butų grojama nacionaliniais instrumentais

ntys eksponatai" - įrašų, įgrotų muziejaus muzikos instrumentais ciklas, dalyvaujama 
mokslinėse ekspozicijose su VDU etnologijos katedra.  
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus kaupia Lietuvos profesionaliosios muzikos istoriją iki šių
dienų ir memorialinį bei kūrybinį muzikų palikimą, tyrinėja atskirų muzikų kūrybą ir jų gyvenimą
Namas, kuriame įkurtas muziejus, 1924 m. buvo pastatytas brolių Miko ir Kipro Petrauskų
Petrausko memorialinis butas šiuo metu veikia kaip atskira, savarankiška muziejaus ekspozicija. 

rengta 60 vietų žiūrovų salė, kurioje vyksta minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai ir 

Visuose muziejuose bendras lankytojų skaičius analizuojamu laikotarpiu augo. 
Labiausiai išaugo Kauno miesto muziejaus lankytojų skaičius (319 proc.). Tai 
atsispindi ir parduotų bilietų skaičiaus augime. Per 2011 metus į šį muziejų bei jo 
organizuojamus renginius parduota daugiau nei 9.000 bilietų. 
Kauno pilies perdavimu Kauno miesto muziejui ir šio objekto lankytojų srauto 
įsiliejimu į bendra muziejaus lankytojų srautą. Mažesnis
stebimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje ir 
K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje, tačiau tai iš
įgyvendinami rekonstrukcijos projektai.  
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muziejinę ir istorinę vertę turinčių eksponatų tyrimas, sisteminimas, saugojimas bei 
galimybių juos apžiūrėti sudarymas (ekspozicijų, parodų rengimas, ekskursijų 

Kauno miesto muziejus pristato ekspozicijas, atspindinčias Kauno miesto istoriją, raidą, veiklos kryptis, 
asmenybes, bendradarbiauja su kultūros, švietimo ir kultūros 

įstaigomis, rengia edukacines programas, leidžia ir platina su muziejaus veikla susijusius spausdinius, 
Dėl muziejaus infrastruktūros specifikos 

padaliniuose Kauno mieste, neišspręsti eksponatų priklausymo 
Rezistencijos ir tremties skyriaus 

vienintelis Pabaltijo regione tokio 
eksponuojantis lietuvių liaudies pučiamuosius, styginius instrumentu, lietuvių 

entus. Muziejų iniciavo Vaidotas 
Albinas Stulga ir iki 2008 m. jam vadovavo. Muziejus pritaikytas renginių, edukacinių programų 
organizavimui, šiltuoju metų laiku didesni renginiai organizuojami muziejaus kiemelyje, vyksta 

uziejus aktyviai vykdo projektinę veiklą, kurios metu atnaujino 
muziejaus infrastruktūrą, muziejuje kuria tautinės muzikos ir amatų centrą. Planuose – neformali vaikų 

nacionaliniais instrumentais. Vykdomas projektas 
aus muzikos instrumentais ciklas, dalyvaujama 

kaupia Lietuvos profesionaliosios muzikos istoriją iki šių 
rų muzikų kūrybą ir jų gyvenimą. 

Namas, kuriame įkurtas muziejus, 1924 m. buvo pastatytas brolių Miko ir Kipro Petrauskų. K. 
ankiška muziejaus ekspozicija. 

rengta 60 vietų žiūrovų salė, kurioje vyksta minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai ir 

Visuose muziejuose bendras lankytojų skaičius analizuojamu laikotarpiu augo. 
iesto muziejaus lankytojų skaičius (319 proc.). Tai 

atsispindi ir parduotų bilietų skaičiaus augime. Per 2011 metus į šį muziejų bei jo 
organizuojamus renginius parduota daugiau nei 9.000 bilietų. Tai galima sieti su 

iejui ir šio objekto lankytojų srauto 
Mažesnis lankytojų skaičius augimas 

stebimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje ir M. ir 
tai iš dalies nulėmė muziejuje 



 

 

Pav. 
savivaldybės muziejuose. 
Šaltinis: Kauno 

Kultūros srities analizės kontekste svarbu nagrinėti muziejuose organizuojamus 
renginius. Kaune esančiuose muziejuose organizuojami įvairaus pobūdžio 
renginiai: parodos, minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai, edukaciniai 
užsiėmi
skaičius muziejuose kasmet didėjo
lietuvių muzikos muziejuje, panašus renginių skaičius 
lietuvių tautinės muziko
organizavimui 
dangumi. N
muziejuje. Ši tendencija yra susijusi su šio muziejau
renginių organizavimui
neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir parodų įvairovės. 

Viena iš muziejų veiklos formų, pritraukiančių gyventojus, 
viso per pastaruosius trejus metus (2009
(ne tik muziejų patalpose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje). Žymaus 
parodų skaičiaus kitimo nebuvo fiksuojama, didesnis teigiamas pokytis matomas 
Kauno miesto
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus per metus surengia 14 
parodų, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus  

Labai svarbi muziejų edukacinė funkcija. Vis dides
siūlomos edukacinės programos, kurios dažniausiai skiriamos jauniesiems muziejų 
lankytojams. Taip siekiama į muziejus pritraukti daugiau lankytojų, kuo įdomiau ir 
patraukliau pristatyti muziejų eksponatus, kitą medžiagą apie istori
įvykius, kūrėjus. Daugiausia edukacinių programų 2011 meta
muziejus 
K.Petra
lietuvių ta
programas (

Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, edukacinių programų temos 
parenkamos 
folkloro), tačiau vien ja neapsiribojama (pvz. Kauno miesto muziejaus edukacinė 
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[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pav. 3-15 Renginių ir bendras lankytojų skaičius Kauno miesto 
savivaldybės muziejuose.  
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Kultūros srities analizės kontekste svarbu nagrinėti muziejuose organizuojamus 
renginius. Kaune esančiuose muziejuose organizuojami įvairaus pobūdžio 
renginiai: parodos, minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai, edukaciniai 
užsiėmimai. Analizuojant 2009-2011 metų duomenis, pastebėta, kad renginių 
kaičius muziejuose kasmet didėjo. Daugiausiai renginių įvy

lietuvių muzikos muziejuje, panašus renginių skaičius 
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje. Šios įstaigos turi renginių 
organizavimui įrengtas žiūrovų sales, renginiams pritaikomas erdves po atviru 
dangumi. Nestabilus renginių skaičiaus pokytis stebimas
muziejuje. Ši tendencija yra susijusi su šio muziejaus infrastruktūros netinkamumu 
renginių organizavimui ir apskritai – patalpų nepakankamumu
neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir parodų įvairovės. 

Viena iš muziejų veiklos formų, pritraukiančių gyventojus, 
viso per pastaruosius trejus metus (2009–2011 m.) muziejai surengė 150 parodų 
(ne tik muziejų patalpose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje). Žymaus 
parodų skaičiaus kitimo nebuvo fiksuojama, didesnis teigiamas pokytis matomas 
Kauno miesto muziejuje, kurio parodų skaičius išaugo nuo 23 iki 32. Povilo 
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus per metus surengia 14 
parodų, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus  

Labai svarbi muziejų edukacinė funkcija. Vis dides
siūlomos edukacinės programos, kurios dažniausiai skiriamos jauniesiems muziejų 
lankytojams. Taip siekiama į muziejus pritraukti daugiau lankytojų, kuo įdomiau ir 
patraukliau pristatyti muziejų eksponatus, kitą medžiagą apie istori
įvykius, kūrėjus. Daugiausia edukacinių programų 2011 meta
muziejus – 12 (2010 – 10, 2009 – 2), panašų skaičių organizuoja ir M. ir 
K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus – 10 (2010 –
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 2011 m. parengė 6 edukacines 
programas (2010 – 5, 2009 – 5). Šios programos kasmet keičiamos ir atnaujinamos. 

Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, edukacinių programų temos 
enkamos atsižvelgiant į muziejaus tematiką (istorijos, klasikinės muzikos, 

folkloro), tačiau vien ja neapsiribojama (pvz. Kauno miesto muziejaus edukacinė 
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Renginių ir bendras lankytojų skaičius Kauno miesto 

eiklos ataskaitos. 

Kultūros srities analizės kontekste svarbu nagrinėti muziejuose organizuojamus 
renginius. Kaune esančiuose muziejuose organizuojami įvairaus pobūdžio 
renginiai: parodos, minėjimai, koncertai, susitikimai, pristatymai, edukaciniai 

2011 metų duomenis, pastebėta, kad renginių 
. Daugiausiai renginių įvyko M. ir K. Petrauskų 

lietuvių muzikos muziejuje, panašus renginių skaičius fiksuojamas ir Povilo Stulgos 
s instrumentų muziejuje. Šios įstaigos turi renginių 

įrengtas žiūrovų sales, renginiams pritaikomas erdves po atviru 
estabilus renginių skaičiaus pokytis stebimas tik Kauno mieto 

s infrastruktūros netinkamumu 
patalpų nepakankamumu. Miesto muziejus 

neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir parodų įvairovės.  

Viena iš muziejų veiklos formų, pritraukiančių gyventojus, – parodų rengimas. Iš 
2011 m.) muziejai surengė 150 parodų 

(ne tik muziejų patalpose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje). Žymaus 
parodų skaičiaus kitimo nebuvo fiksuojama, didesnis teigiamas pokytis matomas 

uziejuje, kurio parodų skaičius išaugo nuo 23 iki 32. Povilo 
Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus per metus surengia 14 
parodų, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus  - apie 10.  

Labai svarbi muziejų edukacinė funkcija. Vis didesnio populiarumo sulaukia 
siūlomos edukacinės programos, kurios dažniausiai skiriamos jauniesiems muziejų 
lankytojams. Taip siekiama į muziejus pritraukti daugiau lankytojų, kuo įdomiau ir 
patraukliau pristatyti muziejų eksponatus, kitą medžiagą apie istorinius miesto 
įvykius, kūrėjus. Daugiausia edukacinių programų 2011 metais siūlė Kauno miesto 

, panašų skaičių organizuoja ir M. ir 
– 9, 2009 – 3). Povilo Stulgos 

utinės muzikos instrumentų muziejus 2011 m. parengė 6 edukacines 
5). Šios programos kasmet keičiamos ir atnaujinamos.  

Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, edukacinių programų temos 
us tematiką (istorijos, klasikinės muzikos, 

folkloro), tačiau vien ja neapsiribojama (pvz. Kauno miesto muziejaus edukacinė 
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programa „Yes? or No? Anglų kalbos taikymas muziejuje“, M. ir K.Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejaus programa „Teatras: scena ir užk

Lentelė 

Kauno miesto muziejus

1. Miesto herbas 
2. Žaidimas TAIP ir NE 

3. Kaunas ir pasaulis 
4. Gimtadienis muziejuje 

5. Yes? or No? Anglų kalbos 
taikymas muziejuje 

6. Įamžink Kauną piešinyje 
7. Laisvės kelias nuo LKB Kronikos 

iki Kovo 11-osios 
8. Nulipdyk gigantišką XV a. 

Kauno miesto antspaudą 
9. Išvykstamoji edukacija „Kas yra 

funikulierius“ 
10. Jono Stykos paveikslo „Vytauto 

priesaika“ interpretacija 
11. Kiekvienam vaiduokliukui po 

moliūgą 
12. Papuošk Kalėdų eglutę 

tradiciniais šiaudinukais 
Šaltinis: Kauno 

Pagrindi
lankytojų yra moksleiviai. 
pastaruosius trejus metus stipriai išaugęs šių užsiėmimų (pačių renginių) skaičius. 
Kauno miesto muziejuje ir Povilo Stulg
muziejuose 2011 metais buvo organizuojama daugiau nei tris kartus daugiau tokių 
užsiėmimų nei 2009 m. Taip pat augo ir edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 
(žr. Lentelė 

Lentelė 
m. 

 

 

Kauno miesto muziejus

Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos 
instrumentų muziejus 
M. ir K.Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus

Šaltinis: Kauno 

 

 

 

 

Kauno mies
šalia savo pagrindinės veiklos aktyviai vykdantys edukacinę
Muziejai aktyviai įtraukia moksleivių bendruomenes į švietėjišką veiklą, atlieka 
svarbią ugdomąją funkciją
miesto muziejuje, kuris neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir 
parodų įvairovės. 
lietuvių tautinės muzikos instrumentų m
modernizavimo projektus. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

programa „Yes? or No? Anglų kalbos taikymas muziejuje“, M. ir K.Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejaus programa „Teatras: scena ir užk

Lentelė 3-3. 2011 m. muziejų organizuotų edukacinių programų temos

Kauno miesto muziejus M. ir K.Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus 

Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejus

1. Svečiuose pas Kiprą Petrauską 1. 
2. Pažinkime operos solistą Kiprą 

Petrauską 
2. 

3. Teatras: scena ir užkulisiai 3. 
4. Ar pažysti simfoninio orkestro 

instrumentus 
4. 

Yes? or No? Anglų kalbos 5. Svečiuose pas muzikos 
instrumentus 

5. 

6. Arbatėlė pas tetą Stasę 6. 
Laisvės kelias nuo LKB Kronikos 7. Kompozitoriaus Juozo Gruodžio 

gyvenimas ir muzika 
 

Nulipdyk gigantišką XV a. 8. Surask  

Išvykstamoji edukacija „Kas yra 9. Pirmoko diena muziejuje  

Jono Stykos paveikslo „Vytauto 10. Jūratė ir Kąstytis  

Kiekvienam vaiduokliukui po   

Papuošk Kalėdų eglutę   

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Pagrindinė muziejų veikla yra švietėjiška-edukacinė, tad dauguma muziejų 
lankytojų yra moksleiviai. Edukacinių užsiėmimų populiarumą rodo per 
pastaruosius trejus metus stipriai išaugęs šių užsiėmimų (pačių renginių) skaičius. 
Kauno miesto muziejuje ir Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejuose 2011 metais buvo organizuojama daugiau nei tris kartus daugiau tokių 
užsiėmimų nei 2009 m. Taip pat augo ir edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 

Lentelė 3-4). 

Lentelė 3-4 Edukaciniai užsiėmimai ir jų dalyviai muziejuose 2009

Edukaciniai 
užsiėmimai (patys 

renginiai) 

Edukacinių 
užsiėmimų dalyvių 
skaičius

2009 2010 2011 2009

Kauno miesto muziejus 31 108 112 

Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos 
instrumentų muziejus  

40 137 136 

M. ir K.Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejus 

20 26 44 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Kauno miesto savivaldybės muziejai, ypatingai muzikinės 
šalia savo pagrindinės veiklos aktyviai vykdantys edukacinę
Muziejai aktyviai įtraukia moksleivių bendruomenes į švietėjišką veiklą, atlieka 
svarbią ugdomąją funkciją. Blogiausia infrastruktūros situacija fiksuojama Kauno 
miesto muziejuje, kuris neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir 
parodų įvairovės. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ir Povilo Stulgos 
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus įgyvendina infrastruktūros 
modernizavimo projektus.  
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programa „Yes? or No? Anglų kalbos taikymas muziejuje“, M. ir K.Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejaus programa „Teatras: scena ir užkulisiai“).  

. 2011 m. muziejų organizuotų edukacinių programų temos. 

Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejus 
 Lietuvių tradiciniai šokiai 
 Muzikuoti smagu 

 Atgimstantys bandonijų garsai 
 Muzikinė kelionė lietuvių 

liaudies instrumentų pasaulyje 
 Lietuvių vestuvinių papročių 

kelias 
 Lietuvių sutartinės 

kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.  

edukacinė, tad dauguma muziejų 
Edukacinių užsiėmimų populiarumą rodo per 

pastaruosius trejus metus stipriai išaugęs šių užsiėmimų (pačių renginių) skaičius. 
os lietuvių tautinės muzikos instrumentų 

muziejuose 2011 metais buvo organizuojama daugiau nei tris kartus daugiau tokių 
užsiėmimų nei 2009 m. Taip pat augo ir edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 

Edukaciniai užsiėmimai ir jų dalyviai muziejuose 2009-2011 

Edukacinių 
užsiėmimų dalyvių 
skaičius 

Pokytis 
2009-
2011 m. 

2009 2010 2011  

562 2337 2605 364% 

759 2595 2558 237% 

311 488 803 158% 

kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.  

to savivaldybės muziejai, ypatingai muzikinės krypties, yra unikalūs, 
šalia savo pagrindinės veiklos aktyviai vykdantys edukacinę-informacinę veiklą. 
Muziejai aktyviai įtraukia moksleivių bendruomenes į švietėjišką veiklą, atlieka 

. Blogiausia infrastruktūros situacija fiksuojama Kauno 
miesto muziejuje, kuris neturi tinkamų sąlygų pristatyti miestui ekspozicijų ir 

Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ir Povilo Stulgos 
uziejus įgyvendina infrastruktūros 



 

 

 

Koncertinės įstaigos

įstaigos: 

� Kauno miesto simfoninis
ir romantinė muzika. Kolektyvas bendradarbiauja su garsiais Lietuvos ir užsienio atlikėjais, aktyviai 
dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip Pažaislio, Kaunas Jazz, Jaunųjų atlikėjų, 
šiuolaikinės muzikos festivalyje 
kolektyvų, vykdo muzikinio scenos meno kūrimą ir viešą atlikimą, užtikrina profesionaliosios 
instrumentinės muzikos sklaidą mieste, šalyje bei užsienyje, formuoja šiuolaikinio muzikos meno 
tradicijas, ugdo ir tenkina visuomenės porei
šalies kultūros įvaizdį.  

� Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas 
klausytojams vis naujas, originalias programas, daug koncertuojanti
Bigbendo skalė – nuo džiazo klasikos iki šiuolaikinių džiazo kompozicijų. 

� Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ 
rengiantis tautinio meno koncertus ir juos pris
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ 
švietėjiškų programų ciklus, orientuodamasis į klausytojų poreikius.

� Kauno pučiamųjų instrumentų or
iniciatyvos surengti penktadieninius pučiamųjų muzikos koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, miesto 
dienų metu rengia pučiamųjų orkestrų šventę „Padūduokim Kaunui“, organizuoja koncertus Kau
savivaldybės užsakymu, dalyvauja projektuose „Einam“, „Kauno naktys: kultūra ir aš“.
metais Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas" rengia sakralinės muzikos programas 
Kauno bažnyčiose. 

Kauno miesto savivaldybės koncertinės įsta
surengė apie 700 renginių 
miesto šventėse, pasirodymuose ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose, vyko į 
gastroles užsienyje. Analizuojant atskirų koncertinių įstaigų re
kitimą 2009
orkestro renginių skaičius. Tačiau orkestras išliko labai svarbus nuolatinis ir 
aktyvus miesto ir šalies kultūros įvykių dalyvis, rengiantis aukšto meninio lygio 
klasik

Dalyvių skaičiaus Kauno miesto koncertinių įstaigų renginiuose įvertinti yra sunku, 
nes šios įstaigos neturi koncertinės salės, dalyvauja išvykstamuosiuose ar 
masiniuose renginiuose. 
dalyvauja ir kiti atlikėjai, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog didėja ar 
mažėja šių muzikos kolektyvų lankomumas bei populiarumas. Reikia pažymėti ir 
tai, kad ne visada galima tiksliai nustatyti lankytojų skaičių, nes dalis 
organizuojamų renginių yra nemokami ir rengiami viešosiose miesto erdvėse. Itin 
sunku konkretizuoti Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ renginių 
ir koncertų klausytojų skaičių, nes daugelis koncertų vyksta atvirame ore. Orkestras 
dažniausiai pasi
gyventojams jiems jį išgirsti ir pamatyti. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Koncertinės įstaigos. 2009-2011 m. Kauno mieste 
įstaigos:  

Kauno miesto simfoninis orkestras, veiklą pradėjęs 2005 m. Orkestro repertuaro pagrindas 
olektyvas bendradarbiauja su garsiais Lietuvos ir užsienio atlikėjais, aktyviai 

dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip Pažaislio, Kaunas Jazz, Jaunųjų atlikėjų, 
festivalyje „Iš arti” ir kituose. Šis vienas prioritetinių

kolektyvų, vykdo muzikinio scenos meno kūrimą ir viešą atlikimą, užtikrina profesionaliosios 
instrumentinės muzikos sklaidą mieste, šalyje bei užsienyje, formuoja šiuolaikinio muzikos meno 
tradicijas, ugdo ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliai muzikinei kultūrai bei formuoja miesto ir 

Kauno bigbendas – visų Lietuvoje vykstančių džiazo festivalių dalyvis, pateikiantis 
klausytojams vis naujas, originalias programas, daug koncertuojantis užsienio šalyse. Stilistinė Kauno 

nuo džiazo klasikos iki šiuolaikinių džiazo kompozicijų. 
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais grojantis 

tautinio meno koncertus ir juos pristatantis Kauno miesto bendruomenei, šalies regionuose.
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ palaiko ryšius su švietimo ir ugdymo įstaigomis, tęsia edukacinių ir 
švietėjiškų programų ciklus, orientuodamasis į klausytojų poreikius. 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ – reprezentacinis Kauno miesto orkestras, 
iniciatyvos surengti penktadieninius pučiamųjų muzikos koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, miesto 
dienų metu rengia pučiamųjų orkestrų šventę „Padūduokim Kaunui“, organizuoja koncertus Kau
savivaldybės užsakymu, dalyvauja projektuose „Einam“, „Kauno naktys: kultūra ir aš“.
metais Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas" rengia sakralinės muzikos programas 

Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos per pastaruosius trejus metus 
surengė apie 700 renginių – koncertų, festivalių, jubiliejų minėjimų, dalyvavo 
miesto šventėse, pasirodymuose ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose, vyko į 
gastroles užsienyje. Analizuojant atskirų koncertinių įstaigų re
kitimą 2009–2011 m., galime matyti, kad mažėjo Kauno miesto simfoninio 
orkestro renginių skaičius. Tačiau orkestras išliko labai svarbus nuolatinis ir 
aktyvus miesto ir šalies kultūros įvykių dalyvis, rengiantis aukšto meninio lygio 
klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertus.  

Dalyvių skaičiaus Kauno miesto koncertinių įstaigų renginiuose įvertinti yra sunku, 
nes šios įstaigos neturi koncertinės salės, dalyvauja išvykstamuosiuose ar 
masiniuose renginiuose. Be to, neretai koncertuose, kuri
dalyvauja ir kiti atlikėjai, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog didėja ar 
mažėja šių muzikos kolektyvų lankomumas bei populiarumas. Reikia pažymėti ir 
tai, kad ne visada galima tiksliai nustatyti lankytojų skaičių, nes dalis 

anizuojamų renginių yra nemokami ir rengiami viešosiose miesto erdvėse. Itin 
sunku konkretizuoti Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ renginių 
ir koncertų klausytojų skaičių, nes daugelis koncertų vyksta atvirame ore. Orkestras 
dažniausiai pasirodo miesto šventėse, viešose erdvėse ir taip suteikia galimybę 
gyventojams jiems jį išgirsti ir pamatyti.  
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Kauno mieste veikė keturios koncertinės 

repertuaro pagrindas – klasikinė 
olektyvas bendradarbiauja su garsiais Lietuvos ir užsienio atlikėjais, aktyviai 

dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip Pažaislio, Kaunas Jazz, Jaunųjų atlikėjų, 
„Iš arti” ir kituose. Šis vienas prioritetinių savivaldybės kultūros 

kolektyvų, vykdo muzikinio scenos meno kūrimą ir viešą atlikimą, užtikrina profesionaliosios 
instrumentinės muzikos sklaidą mieste, šalyje bei užsienyje, formuoja šiuolaikinio muzikos meno 

kį profesionaliai muzikinei kultūrai bei formuoja miesto ir 

visų Lietuvoje vykstančių džiazo festivalių dalyvis, pateikiantis 
s užsienio šalyse. Stilistinė Kauno 

nuo džiazo klasikos iki šiuolaikinių džiazo kompozicijų.  
tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais grojantis ansamblis, 

bendruomenei, šalies regionuose. 
palaiko ryšius su švietimo ir ugdymo įstaigomis, tęsia edukacinių ir 

reprezentacinis Kauno miesto orkestras, ėmęsis 
iniciatyvos surengti penktadieninius pučiamųjų muzikos koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, miesto 
dienų metu rengia pučiamųjų orkestrų šventę „Padūduokim Kaunui“, organizuoja koncertus Kauno m. 
savivaldybės užsakymu, dalyvauja projektuose „Einam“, „Kauno naktys: kultūra ir aš“. Kiekvienais 
metais Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas" rengia sakralinės muzikos programas 

per pastaruosius trejus metus 
koncertų, festivalių, jubiliejų minėjimų, dalyvavo 

miesto šventėse, pasirodymuose ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose, vyko į 
gastroles užsienyje. Analizuojant atskirų koncertinių įstaigų renginių skaičiaus 

2011 m., galime matyti, kad mažėjo Kauno miesto simfoninio 
orkestro renginių skaičius. Tačiau orkestras išliko labai svarbus nuolatinis ir 
aktyvus miesto ir šalies kultūros įvykių dalyvis, rengiantis aukšto meninio lygio 

Dalyvių skaičiaus Kauno miesto koncertinių įstaigų renginiuose įvertinti yra sunku, 
nes šios įstaigos neturi koncertinės salės, dalyvauja išvykstamuosiuose ar 

Be to, neretai koncertuose, kuriuose jos pasirodo, 
dalyvauja ir kiti atlikėjai, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog didėja ar 
mažėja šių muzikos kolektyvų lankomumas bei populiarumas. Reikia pažymėti ir 
tai, kad ne visada galima tiksliai nustatyti lankytojų skaičių, nes dalis 

anizuojamų renginių yra nemokami ir rengiami viešosiose miesto erdvėse. Itin 
sunku konkretizuoti Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ renginių 
ir koncertų klausytojų skaičių, nes daugelis koncertų vyksta atvirame ore. Orkestras 

rodo miesto šventėse, viešose erdvėse ir taip suteikia galimybę 



 

 

Pav. 
Šaltinis: Kauno 

Kauno miesto 
bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos kolektyvais. Taip ne tik 
garsinamas Kauno miestas, bet ir semiamasi naujos patirties, keliamas pasi
meninis lygis
inventoriaus trūkumo, muzikos instrumentų ir būtinų jų priedų trūkumo yra 
sudėtingos
bigbendo ir
dalyvavimą džiazo koncertuose („Kaunas Jazz“, „Daugirdas gyvai“), orkestro 
„Ąžuolynas“ koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, kitus pasirodymus viešose miesto 
erdvėse, simfoninio orkestro pasiro
koncertuose su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais. 

Koncertinės įstaigos atlieka ir 
iš eilės rengia edukacinio projekto „Džiazo pamokos“ koncertų ciklą 
metais ši koncertinė įstaiga taip pat surengė edukacinę koncertinę programą Kauno 
miesto mokyklų moksleiviams. Kauno miesto simfoninis orkestras Kauno 
filharmonijos salėje 2011 m. atliko C. Saint Saenso “Žverių karnavalas”, rengė 
edukacines pop
programoms. Nuo 200
„Piemenėlių išdaigos“, „Palangos Juzė“. Orkestras „Ąžuolynas“ organizuoja 
koncertus, kuriuose kartu kviečiami dalyva
Koncertinėse įstaigos kuria darbo vietas profesinio tobulėjimo siekiančiam muziką 
studijuojančiam jaunimui, tai yra labai svarbios muzikos krypties studijų programų 
akademinį patrauklumą palaikančios įstaigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras 

Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos yra labai svarbios nuolatinės ir 
aktyvios miesto ir šalies kultūros įvykių, tarptautinių projektų dalyvės, 
rengiančios aukšto meninio lygio muziko
miestą, ugdančios pr
ir personalo darbo sąlygos dėl techninio inventoriaus trūkumo, muzikos 
instrumentų ir būtinų j
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Pav. 3-16 Koncertinių įstaigų renginiai, 2009-2011 m.
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Kauno miesto koncertinės įstaigos kasmet plečia savo repertuarą, dalyvauja 
bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos kolektyvais. Taip ne tik 
garsinamas Kauno miestas, bet ir semiamasi naujos patirties, keliamas pasi
meninis lygis, nepaisant to, kad jų atlikėjų ir personalo darbo sąlygos dėl techninio 
inventoriaus trūkumo, muzikos instrumentų ir būtinų jų priedų trūkumo yra 
sudėtingos. Kalbant apie koncertinių įstaigų renginius
bigbendo ir dainininko Manto bendrą projektą „Frank Sinatra Show“, nuolatinį 
dalyvavimą džiazo koncertuose („Kaunas Jazz“, „Daugirdas gyvai“), orkestro 
„Ąžuolynas“ koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, kitus pasirodymus viešose miesto 
erdvėse, simfoninio orkestro pasirodymus Pažaislio muzikos festivaliuose, 
koncertuose su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais. 

Koncertinės įstaigos atlieka ir edukacinę funkciją. Kauno bigbendas jau keletą metų 
iš eilės rengia edukacinio projekto „Džiazo pamokos“ koncertų ciklą 
metais ši koncertinė įstaiga taip pat surengė edukacinę koncertinę programą Kauno 
miesto mokyklų moksleiviams. Kauno miesto simfoninis orkestras Kauno 
filharmonijos salėje 2011 m. atliko C. Saint Saenso “Žverių karnavalas”, rengė 
edukacines popietes. Ansamblis „Ainiai“ taip pat didelį dėmesį skiria edukacinėms 
programoms. Nuo 2009 m. siūlomos tokios programos:
„Piemenėlių išdaigos“, „Palangos Juzė“. Orkestras „Ąžuolynas“ organizuoja 
koncertus, kuriuose kartu kviečiami dalyvauti jaunieji atlikėjai, vaikų chorai.
Koncertinėse įstaigos kuria darbo vietas profesinio tobulėjimo siekiančiam muziką 
studijuojančiam jaunimui, tai yra labai svarbios muzikos krypties studijų programų 
akademinį patrauklumą palaikančios įstaigos.  

0 10 20 30

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Kauno miesto simfoninis orkestras

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Ąžuolynas"

Kauno muzikos ansamblis „Ainiai"

2011 2010

Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos yra labai svarbios nuolatinės ir 
aktyvios miesto ir šalies kultūros įvykių, tarptautinių projektų dalyvės, 
rengiančios aukšto meninio lygio muzikos koncertus, garsinančius Kauno 
miestą, ugdančios profesionalius instrumentalistus., nepaisant to, kad jų
ir personalo darbo sąlygos dėl techninio inventoriaus trūkumo, muzikos 
instrumentų ir būtinų jų priedų trūkumo yra sudėtingos
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2011 m. 
staigų veiklos ataskaitos.  

oncertinės įstaigos kasmet plečia savo repertuarą, dalyvauja 
bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos kolektyvais. Taip ne tik 
garsinamas Kauno miestas, bet ir semiamasi naujos patirties, keliamas pasirodymų 

, nepaisant to, kad jų atlikėjų ir personalo darbo sąlygos dėl techninio 
inventoriaus trūkumo, muzikos instrumentų ir būtinų jų priedų trūkumo yra 

. Kalbant apie koncertinių įstaigų renginius, reikia paminėti Kauno 
dainininko Manto bendrą projektą „Frank Sinatra Show“, nuolatinį 

dalyvavimą džiazo koncertuose („Kaunas Jazz“, „Daugirdas gyvai“), orkestro 
„Ąžuolynas“ koncertus „Dūdos Laisvės alėjoje“, kitus pasirodymus viešose miesto 

dymus Pažaislio muzikos festivaliuose, 
koncertuose su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais.  

funkciją. Kauno bigbendas jau keletą metų 
iš eilės rengia edukacinio projekto „Džiazo pamokos“ koncertų ciklą Kaune. 2011 
metais ši koncertinė įstaiga taip pat surengė edukacinę koncertinę programą Kauno 
miesto mokyklų moksleiviams. Kauno miesto simfoninis orkestras Kauno 
filharmonijos salėje 2011 m. atliko C. Saint Saenso “Žverių karnavalas”, rengė 

ietes. Ansamblis „Ainiai“ taip pat didelį dėmesį skiria edukacinėms 
9 m. siūlomos tokios programos: ”Lino darbų pasaka“, 

„Piemenėlių išdaigos“, „Palangos Juzė“. Orkestras „Ąžuolynas“ organizuoja 
uti jaunieji atlikėjai, vaikų chorai. 

Koncertinėse įstaigos kuria darbo vietas profesinio tobulėjimo siekiančiam muziką 
studijuojančiam jaunimui, tai yra labai svarbios muzikos krypties studijų programų 
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Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos yra labai svarbios nuolatinės ir 
aktyvios miesto ir šalies kultūros įvykių, tarptautinių projektų dalyvės, 

s koncertus, garsinančius Kauno 
ofesionalius instrumentalistus., nepaisant to, kad jų atlikėjų 

ir personalo darbo sąlygos dėl techninio inventoriaus trūkumo, muzikos 
ų priedų trūkumo yra sudėtingos.  



 

 

Teatrai

priklausantys repertuariniai teatrai
plastikos teatras
atlikimą, taip pat 

� Kauno kamerinis teatras 
kūrybiškai perteikdamas Lietuvos ir užsienio autorių muzikos kūrinius, teatrinės kultūros vertybes bei 
atlikėjų meną, užtikrina prof

� Kauno pantomimos ir plastikos teatras 
ugdo ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliai pantomimos žanro kultūrai, rengdamas pantomimo
teatro spektaklius, muzikos, poezijos bei literatūrinius renginius. Kauno pantomimos teatro repertuare 
– judesio ir muzikos interpretacijos, dramos ir komiksai, alegorijos bei tragifarsai. 

� Kauno mažasis teatras plėto
sudarydamas sąlygas geriausi

� Kauno šokio teatras „Aura“
šokio spektaklius, formuoja
tenkinantis visuomenės poreikį 

Kauno miesto savivaldybės teatrai per 2011 metus surengė 
proc. daugiau nei 2009 m. Didžiausią renginių dalį sudarė spektakliai. Kiti teatr
organizuoti renginiai 
projektai, jubiliejų minėjimai ir kt. Daugiausia renginių Kauno gyventojams ir 
miesto svečiams pasiūl
2009-
plastikos teatro
Pav. 
gastroles kituose Lietuvos miestuose bei dalyvauja tarptautiniuose teatro 
festivaliuose užsienyje. Patirtimi tarptautiniuose festivaliuose ir ten pelnomais 
apdovanojimais išsiskiria Kauno kamerinis teatras. Šio teatro aktoriai 2011 m. 
dalyvavo net 9 tarptautini

Pav. 
savivaldybės teatruose
Šaltinis: Kauno 

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius, tūkst.
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Teatrai. Šiuo metu Kauno mieste veikia trys Kauno miesto savivaldybei 
priklausantys repertuariniai teatrai: Kauno kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir 
plastikos teatras, Kauno mažasis teatras, vykdantys scenos meno kūrimą ir viešą 
atlikimą, taip pat Kauno šokio teatras „Aura“:  

Kauno kamerinis teatras pristato visuomenei klasikinės ir šiuolaikinės dramaturgijos pastatymus, 
kūrybiškai perteikdamas Lietuvos ir užsienio autorių muzikos kūrinius, teatrinės kultūros vertybes bei 
atlikėjų meną, užtikrina profesionalaus teatro meno sklaidą mieste, šalyje bei užsienyje.
Kauno pantomimos ir plastikos teatras pristato pantomimos žanrą Kauno
ugdo ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliai pantomimos žanro kultūrai, rengdamas pantomimo
teatro spektaklius, muzikos, poezijos bei literatūrinius renginius. Kauno pantomimos teatro repertuare 

judesio ir muzikos interpretacijos, dramos ir komiksai, alegorijos bei tragifarsai. 
plėtoja dramos teatro meną, formuodamas įvairiapusišką teatro repertuarą, 

sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai. 
Kauno šokio teatras „Aura“ – šiuolaikinio šokio teatras rodantis aukščiausio meninio lygio modernaus 
šokio spektaklius, formuojantis ir tęsiantis modernaus šokio tradiciją Kaune ir Lietuvoje, 

visuomenės poreikį profesionaliam moderniam šokiui. 

Kauno miesto savivaldybės teatrai per 2011 metus surengė 
proc. daugiau nei 2009 m. Didžiausią renginių dalį sudarė spektakliai. Kiti teatr
organizuoti renginiai – įvairūs susitikimai, poezijos ir muzikos vakarai, parodos, 
projektai, jubiliejų minėjimai ir kt. Daugiausia renginių Kauno gyventojams ir 
miesto svečiams pasiūlė Kauno kamerinis teatras bei Kauno mažasis teatras. Per 

-2011 metus išaugo ir Kauno šokio teatro „Aura“, 
plastikos teatro bei Viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro
Pav. 3-17). Teatrai neapsiriboja spektaklių rodymu tik savo scenose, bet vyksta į 

oles kituose Lietuvos miestuose bei dalyvauja tarptautiniuose teatro 
festivaliuose užsienyje. Patirtimi tarptautiniuose festivaliuose ir ten pelnomais 
apdovanojimais išsiskiria Kauno kamerinis teatras. Šio teatro aktoriai 2011 m. 
dalyvavo net 9 tarptautiniuose festivaliuose, pelnyti 5 apdovanojimai. 

Pav. 3-17 Renginių ir bendras lankytojų skaičius Kauno miesto 
savivaldybės teatruose 2009-2011 m. 
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ata
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Šiuo metu Kauno mieste veikia trys Kauno miesto savivaldybei 
: Kauno kamerinis teatras, Kauno pantomimos ir 

Kauno mažasis teatras, vykdantys scenos meno kūrimą ir viešą 

visuomenei klasikinės ir šiuolaikinės dramaturgijos pastatymus, 
kūrybiškai perteikdamas Lietuvos ir užsienio autorių muzikos kūrinius, teatrinės kultūros vertybes bei 

esionalaus teatro meno sklaidą mieste, šalyje bei užsienyje. 
žanrą Kauno mieste, šalyje ir užsienyje, 

ugdo ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliai pantomimos žanro kultūrai, rengdamas pantomimos 
teatro spektaklius, muzikos, poezijos bei literatūrinius renginius. Kauno pantomimos teatro repertuare 

judesio ir muzikos interpretacijos, dramos ir komiksai, alegorijos bei tragifarsai.  
airiapusišką teatro repertuarą, 

aukščiausio meninio lygio modernaus 
radiciją Kaune ir Lietuvoje, bei 

Kauno miesto savivaldybės teatrai per 2011 metus surengė per 500 renginių, 17 
proc. daugiau nei 2009 m. Didžiausią renginių dalį sudarė spektakliai. Kiti teatrų 

įvairūs susitikimai, poezijos ir muzikos vakarai, parodos, 
projektai, jubiliejų minėjimai ir kt. Daugiausia renginių Kauno gyventojams ir 

Kauno kamerinis teatras bei Kauno mažasis teatras. Per 
go ir Kauno šokio teatro „Aura“, Kauno pantomimos ir 

bei Viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro renginių skaičius (žr. 
. Teatrai neapsiriboja spektaklių rodymu tik savo scenose, bet vyksta į 

oles kituose Lietuvos miestuose bei dalyvauja tarptautiniuose teatro 
festivaliuose užsienyje. Patirtimi tarptautiniuose festivaliuose ir ten pelnomais 
apdovanojimais išsiskiria Kauno kamerinis teatras. Šio teatro aktoriai 2011 m. 

uose festivaliuose, pelnyti 5 apdovanojimai.  

 

Renginių ir bendras lankytojų skaičius Kauno miesto 

kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.  
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Kiekvienais metais teatrai žiūrovams pristato po keletą premjerų. Kauno miesto 
savivaldybės teatrai pastaruosius trejetą metų pristatydavo vidutiniškai po tris 
premjeras. Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, daugiausia premjerinių 
pasirodymų surengė Kauno šokio teatras „Aura“. Šis teatras 2011 m. pristatė net 6 
naujus spektaklius. Galimybes pastatyti naujus spektaklius dažniausiai lėmė turimi 
finansiniai ištekliai, patvirtintas projektų finansavimas (LR Kultūros ministerijos, 
Kultūros 

Lentelė 

 

 
Kauno kamerinis teatras 
Kauno šokio teatras „Aura“ 

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Šaltinis: Kauno 

Lankytojų skaičius atskiruose teatruose skiriasi pakankamai 
žiūrovų aplanko Kauno kamerinį teatrą bei Kauno mažąjį teat
Kauno
pritraukia taip
pasirodymų erdvės ir 
lankytojų sraut
„Aura“ praranda dalį savo nuolatinių žiūrovų. 

Kauno miesto savivaldybės teatrai 
problema, ypač reklamos ir viešųjų ryšių special
trūksta patalpų darbuotoj
šilumos, vandentiekio sistemas, kad teatrai efektyviau naudotų išlaidas šildymui. 

Teatrai
trumpalaikių sutarčių su atlikėjais sudarymo galimybes
etatus. Šį lankstų įdarbinimo būdą naudoja viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, 
kuriame dirba tik 1 etatinis aktorius, o 15
taip pat šokio teatras „Aura“. Šiame teatre pagal etatus įdarbinti 5 aktoriai, kiti yra 
laisvai samdomi. Šis kūrybos darbuotojų samdymo būdas galėtų 
kituose teatruose, taip efektyviau išnaudojant išlaidas kūrybin
užmokesčiui.

 

 

 

 

Bibliotekos.
tik viena seniausių savivaldybės viešųjų bibliotekų Lietuvoje, bet ir viena 
svarbiausių kultūros įstaigų miesto gyvenime. Atsižvelgdama į miestelėnų 
poreikius, modernindama paslaugas, suteikdama viešas interneto prieigas viešoji 
biblioteka tampa patraukliu, dažnai lankomu kultūros židiniu. Jos svarbą rodo 
gyventojų apsilankymai bibliotekose 
milijonas žmonių (čia lank

Kauno miesto
pristato 
skaičių žiūrovų, 
mažiau populiarūs nei
perspektyvas sieja su galimybėmis išlikti repertuariniais teatrais.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kiekvienais metais teatrai žiūrovams pristato po keletą premjerų. Kauno miesto 
savivaldybės teatrai pastaruosius trejetą metų pristatydavo vidutiniškai po tris 
premjeras. Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, daugiausia premjerinių 

irodymų surengė Kauno šokio teatras „Aura“. Šis teatras 2011 m. pristatė net 6 
naujus spektaklius. Galimybes pastatyti naujus spektaklius dažniausiai lėmė turimi 
finansiniai ištekliai, patvirtintas projektų finansavimas (LR Kultūros ministerijos, 
Kultūros rėmimo fondo lėšos ir kt.).  

Lentelė 3-5. Premjeros teatruose, 2009-2011 m. 

2009

Kauno kamerinis teatras  
Kauno šokio teatras „Aura“  

Kauno pantomimos ir plastikos teatras 

iešoji įstaiga Kauno mažasis teatras 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Lankytojų skaičius atskiruose teatruose skiriasi pakankamai 
žiūrovų aplanko Kauno kamerinį teatrą bei Kauno mažąjį teat
Kauno pantomimos ir plastikos teatrą. Šokio teatras „Aura“ į savo spektaklius 
pritraukia taip pat nemažą skaičių žiūrovų, tačiau tai, kad šis teatras neturi savo 
pasirodymų erdvės ir juos rengia įvairiose Kauno miesto salėse, 
lankytojų srauto nepastovumą. Negalėdamas būti repertuariniu teatru šokio teatras 
„Aura“ praranda dalį savo nuolatinių žiūrovų.  

Kauno miesto savivaldybės teatrai taip pat susiduria su personalo trūkumo 
problema, ypač reklamos ir viešųjų ryšių specialistų, patalpų remonto poreikiu, 
trūksta patalpų darbuotojams ir dekoracijų sandėliavimui, labai reikia renovuoti 
šilumos, vandentiekio sistemas, kad teatrai efektyviau naudotų išlaidas šildymui. 

Teatrai, optimizuodami išlaidas kūrybiniams personalui
trumpalaikių sutarčių su atlikėjais sudarymo galimybes
etatus. Šį lankstų įdarbinimo būdą naudoja viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, 
kuriame dirba tik 1 etatinis aktorius, o 15-20 yra samdoma pagal autorines 
taip pat šokio teatras „Aura“. Šiame teatre pagal etatus įdarbinti 5 aktoriai, kiti yra 
laisvai samdomi. Šis kūrybos darbuotojų samdymo būdas galėtų 
kituose teatruose, taip efektyviau išnaudojant išlaidas kūrybin
užmokesčiui.  

Bibliotekos. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 
tik viena seniausių savivaldybės viešųjų bibliotekų Lietuvoje, bet ir viena 
svarbiausių kultūros įstaigų miesto gyvenime. Atsižvelgdama į miestelėnų 

ikius, modernindama paslaugas, suteikdama viešas interneto prieigas viešoji 
biblioteka tampa patraukliu, dažnai lankomu kultūros židiniu. Jos svarbą rodo 
gyventojų apsilankymai bibliotekose – per metus bibliotekoje apsilankė apie 
milijonas žmonių (čia lankytojams teikiamos nemokamos bibliotekinės paslaugos, 

Kauno miesto savivaldybės teatrai Kauno miesto savivaldybės gyventojams 
pristato įvairaus žanro profesionalųjį scenos meną, 
skaičių žiūrovų, vis dėlto dėl kamerinio pobūdžio, menkų vadybinių įgūdžių 
mažiau populiarūs nei valstybiniai miesto teatrai
perspektyvas sieja su galimybėmis išlikti repertuariniais teatrais.
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Kiekvienais metais teatrai žiūrovams pristato po keletą premjerų. Kauno miesto 
savivaldybės teatrai pastaruosius trejetą metų pristatydavo vidutiniškai po tris 
premjeras. Kaip galime matyti iš žemiau pateiktos lentelės, daugiausia premjerinių 

irodymų surengė Kauno šokio teatras „Aura“. Šis teatras 2011 m. pristatė net 6 
naujus spektaklius. Galimybes pastatyti naujus spektaklius dažniausiai lėmė turimi 
finansiniai ištekliai, patvirtintas projektų finansavimas (LR Kultūros ministerijos, 

 

2009 2010 2011 

2 4 2 

3 5 6 

2 2 2 

3 2 3 

kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Lankytojų skaičius atskiruose teatruose skiriasi pakankamai ryškiai. Daugiausia 
žiūrovų aplanko Kauno kamerinį teatrą bei Kauno mažąjį teatrą, mažiausia – 

Šokio teatras „Aura“ į savo spektaklius 
tai, kad šis teatras neturi savo 

rengia įvairiose Kauno miesto salėse, lemia šių renginių 
Negalėdamas būti repertuariniu teatru šokio teatras 

susiduria su personalo trūkumo 
istų, patalpų remonto poreikiu, 

ams ir dekoracijų sandėliavimui, labai reikia renovuoti 
šilumos, vandentiekio sistemas, kad teatrai efektyviau naudotų išlaidas šildymui.  

optimizuodami išlaidas kūrybiniams personalui, sėkmingai realizuoja 
trumpalaikių sutarčių su atlikėjais sudarymo galimybes, atsisakydami darbo pagal 
etatus. Šį lankstų įdarbinimo būdą naudoja viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, 

20 yra samdoma pagal autorines sutartis, 
taip pat šokio teatras „Aura“. Šiame teatre pagal etatus įdarbinti 5 aktoriai, kiti yra 
laisvai samdomi. Šis kūrybos darbuotojų samdymo būdas galėtų būti pritaikomas ir 
kituose teatruose, taip efektyviau išnaudojant išlaidas kūrybinio personalo darbo 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka yra ne 
tik viena seniausių savivaldybės viešųjų bibliotekų Lietuvoje, bet ir viena 
svarbiausių kultūros įstaigų miesto gyvenime. Atsižvelgdama į miestelėnų 

ikius, modernindama paslaugas, suteikdama viešas interneto prieigas viešoji 
biblioteka tampa patraukliu, dažnai lankomu kultūros židiniu. Jos svarbą rodo 

per metus bibliotekoje apsilankė apie 
ytojams teikiamos nemokamos bibliotekinės paslaugos, 

savivaldybės teatrai Kauno miesto savivaldybės gyventojams 
žanro profesionalųjį scenos meną, kasmet pritraukia vis didesnį 

menkų vadybinių įgūdžių yra 
miesto teatrai, tačiau savo veiklos 

perspektyvas sieja su galimybėmis išlikti repertuariniais teatrais.  



 

 

įsteigtos internetinės skaityklos, sudaromos sąlygos kompiuterinio raštingumo 
pradmenims ugdyti). 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka turi struktūrinius 
administraciniai padalini
bibliotekos struktūroje funkcionuoja Centrinė biblioteka (su specializuotais 
skaitytojų aptarnavimo skyriais) ir 30 filialų, kurie aptarnauja daugiau nei 330 
tūkst. gyventojų. Didžiausia pagal aptarn
Dainavos seniūnija, mažiausia 
paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius didžiausias Eigulių, Dainavos ir 
Centro seniūnijose. Tačiau tai susiję su tuo, kad šiose seniūnijose 
aptarnavimo, vaikų literatūros ir jaunimo, meno ir muzikos skyriai, kurie, būdami 
šiose seniūnijose, aptarnauja viso miesto gyventojus. 

Lentelė 
viešosios bibliotekos filialų vartotojų aptarnavimo rodikliai.

Seniūnija Aptarnauja
mos 

bendruom
enės narių 

skaičius
Aleksoto seniūnija 21000 

Centro seniūnija 17000 

Dainavos seniūnija 65000 

Eigulių seniūnija 49000 

Gričiupio seniūnija 33000 

Panemunės 
seniūnija 

13600 

Petrašiūnų 
seniūnija 

16000 

Šančių seniūnija 20000 

Šilainių seniūnija 50000 

Vilijampolės 
seniūnija 

32000 

Žaliakalnio 
seniūnija 

17000 

Iš viso mieste 333600

Šaltinis: Kauno miesto bibliotekų studija. 

Biblioteka 
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka per pastaruosius tr
kasmet aptarnaudavo po daugiau nei 40.000 vartotojų. Matomas nedidelis (6 proc.) 
vartotojų bei išduodamų knygų skaičiaus mažėjimas (žr. 
vartotojų skaičiaus mažėjimas bibliotekose stebi
viešojoje bibliotekoje kai kurių lankomumo rodiklių mažėjimas taip pat gali būti 
paaiškintas tuo, jog 
„Berželio“), kuriuose skaitė virš 4 tūkst. miesto gyventojų.
galimybę tik grąžinti pasiimtus leidinius ir skaityti periodiką. 

Lentelė 
bibliotekos vartotojų, apsilankymų ir išduotų knygų skaič
m. 

Kauno miesto savivaldybės Vinco 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

įsteigtos internetinės skaityklos, sudaromos sąlygos kompiuterinio raštingumo 
pradmenims ugdyti).  

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka turi struktūrinius 
administraciniai padalinius ir struktūrinius teritorinius padalinius. 
bibliotekos struktūroje funkcionuoja Centrinė biblioteka (su specializuotais 
skaitytojų aptarnavimo skyriais) ir 30 filialų, kurie aptarnauja daugiau nei 330 
tūkst. gyventojų. Didžiausia pagal aptarnaujamos bendruomenės skaičių yra 
Dainavos seniūnija, mažiausia – Panemunės seniūnija. 
paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius didžiausias Eigulių, Dainavos ir 
Centro seniūnijose. Tačiau tai susiję su tuo, kad šiose seniūnijose 
aptarnavimo, vaikų literatūros ir jaunimo, meno ir muzikos skyriai, kurie, būdami 
šiose seniūnijose, aptarnauja viso miesto gyventojus. 

Lentelė 3-6 Kauno miesto seniūnijos ir juose esančių 
viešosios bibliotekos filialų vartotojų aptarnavimo rodikliai.

Aptarnauja

bendruom
enės narių 

skaičius 

Teritorijos 
plotas 
(km²) 

Gyventojų 
tankumas 

(gyv./ 
km²) 

Vartotojų 
skaičius 

(gyv./km²)

 24 875 3404 

 4,58 3712 6282 

 7,28 8929 7794 

 14,5 3379 7985 

 3,81 8661 4211 

 24,8 548 1733 

 28,5 561 3193 

 5 4000 3079 

 25,3 1976 2381 

 14,4 2222 3368 

 7,35 2313 3316 

333600 160 2091 46746 

Šaltinis: Kauno miesto bibliotekų studija.  

Biblioteka – viena iš daugiausiai lankytojų pritraukiančių kultūros įstaigų. 
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka per pastaruosius tr
kasmet aptarnaudavo po daugiau nei 40.000 vartotojų. Matomas nedidelis (6 proc.) 
vartotojų bei išduodamų knygų skaičiaus mažėjimas (žr. 
vartotojų skaičiaus mažėjimas bibliotekose stebimas visoje Lietuvoje, šioje Kauno 
viešojoje bibliotekoje kai kurių lankomumo rodiklių mažėjimas taip pat gali būti 
paaiškintas tuo, jog 2011 metais buvo remontuojami du padaliniai (Senamiesčio ir 
„Berželio“), kuriuose skaitė virš 4 tūkst. miesto gyventojų.
galimybę tik grąžinti pasiimtus leidinius ir skaityti periodiką. 

Lentelė 3-7 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 
bibliotekos vartotojų, apsilankymų ir išduotų knygų skaič

Kauno miesto savivaldybės Vinco Vartotojai
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įsteigtos internetinės skaityklos, sudaromos sąlygos kompiuterinio raštingumo 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka turi struktūrinius 
us ir struktūrinius teritorinius padalinius. Nuo 2003 m. 

bibliotekos struktūroje funkcionuoja Centrinė biblioteka (su specializuotais 
skaitytojų aptarnavimo skyriais) ir 30 filialų, kurie aptarnauja daugiau nei 330 

aujamos bendruomenės skaičių yra 
Panemunės seniūnija. Viešosios bibliotekos 

paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius didžiausias Eigulių, Dainavos ir 
Centro seniūnijose. Tačiau tai susiję su tuo, kad šiose seniūnijose veikia suaugusių 
aptarnavimo, vaikų literatūros ir jaunimo, meno ir muzikos skyriai, kurie, būdami 

 

Kauno miesto seniūnijos ir juose esančių Vinco Kudirkos 
viešosios bibliotekos filialų vartotojų aptarnavimo rodikliai. 

Vartotojų 
tankumas 

(gyv./km²) 

Sutelktum
o proc. 

142 16 

1372 37 

1071 16 

551 16 

1105 13 

70 13 

112 13 

616 16 

94 5 

234 11 

451 20 

292 14 

viena iš daugiausiai lankytojų pritraukiančių kultūros įstaigų. Kauno 
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka per pastaruosius trejus metus 
kasmet aptarnaudavo po daugiau nei 40.000 vartotojų. Matomas nedidelis (6 proc.) 
vartotojų bei išduodamų knygų skaičiaus mažėjimas (žr. Lentelė 3-7). Nors 

mas visoje Lietuvoje, šioje Kauno 
viešojoje bibliotekoje kai kurių lankomumo rodiklių mažėjimas taip pat gali būti 

2011 metais buvo remontuojami du padaliniai (Senamiesčio ir 
„Berželio“), kuriuose skaitė virš 4 tūkst. miesto gyventojų. Čia vartotojai turėjo 
galimybę tik grąžinti pasiimtus leidinius ir skaityti periodiką.  

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 
bibliotekos vartotojų, apsilankymų ir išduotų knygų skaičius, 2009–2011 

Vartotojai 



 

 

Kudirkos viešoji biblioteka

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Vadovaujantis
vaidmuo keičiasi 
leidiniais, gauti informaciją, bet labai dažnai bibliotekos tampa ir kultūrinio 
gyvenimo bei žmonių tarpusavio bendravimo židiniais, kur tenkinami socialiniai 
kultūriniai, turiningo laisvalaikio praleidimo poreikiai. Tačia
savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialai negali pilnai tenkinti šių 
poreikių, nes susiduria su patalpų nepakankamumo problema, remonto poreikiu, 
nusidėvėjusia skaityklų įranga. Dėl lėšų stokos bibliotekos fondai per retai 
atnaujinami, trūksta kompiuterių, internetinės prieigos taškų. 

Kauno miesto bibliotekų lankytojų apklausos duomenys atskleidžia, kad pusė tirtų 
bibliotekų skaitytojų mano, kad būtų tikslinga mikrorajonuose kurti bibliotekų 
filialus. Dauguma apklaustųjų nur
filialų poreikį
labai plačiai, teigdami, kad tai turėtų būti polifunkcinis informacijos, švietimo, 
kultūros, laisvalaikio centras, kuris t
centru, susibūrimo vieta. 

Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos veiklos optimizavimą 
reikėtų sieti su filialų valdymo struktūros reorganizacija, kiekvienoje seniūnijoje 
paliekant po vieną vieš
– seniūnijos gyventojus jungiantis kultūrinis, informacinis, laisvalaikio leidimo, 
kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo poreikius tenkinantis 
centras 
teritorinę bendruomenę, seniūnijos gyventojus, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, 
paliekant bibliotekiniai punktais, kurie taptų informacijos
veikiančiais greta arba kartu su bendruomenė
Kauno m. seniūnijoms su pakankamai didele teritorija ir istoriškai 
susiformavusiomis gyvenvietėmis (mikrorajonais).

 

 

V 

 

 

                                        
8 Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešo
studija, 2008.

Bibliotekų vaidmuo miestuose keičiasi, 
žmonių tarpusavio bendravimo židiniais, 
įstaigų miesto gyvenime. Kauno miesto viešosios bibliotekos perspektyva turėtų 
būti siejama su 
laisvalaikio leidimo, kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo 
poreikius tenkinanč

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kudirkos viešoji biblioteka 2009 2010 2011

44572 44313 41805

Apsilankymai

2009 2010 2011

516903 553040 530191

Knygų išduotis 

2009 2010 2011

1116294 1092158 1046323

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Vadovaujantis gyventojų apklausomis, galima daryti išvadą, kad bibliotekų 
vaidmuo keičiasi – jos ne tik sudaro sąlygas gyventojams susipažinti su įvairiais 
leidiniais, gauti informaciją, bet labai dažnai bibliotekos tampa ir kultūrinio 
gyvenimo bei žmonių tarpusavio bendravimo židiniais, kur tenkinami socialiniai 
kultūriniai, turiningo laisvalaikio praleidimo poreikiai. Tačia
savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialai negali pilnai tenkinti šių 
poreikių, nes susiduria su patalpų nepakankamumo problema, remonto poreikiu, 
nusidėvėjusia skaityklų įranga. Dėl lėšų stokos bibliotekos fondai per retai 
tnaujinami, trūksta kompiuterių, internetinės prieigos taškų. 

Kauno miesto bibliotekų lankytojų apklausos duomenys atskleidžia, kad pusė tirtų 
bibliotekų skaitytojų mano, kad būtų tikslinga mikrorajonuose kurti bibliotekų 
filialus. Dauguma apklaustųjų nurodė būtent informacijos bei internetinių paslaugų 
filialų poreikį8. Daugiau nei penktadalis tirtų žmonių bibliotekos funkciją suvokia 
labai plačiai, teigdami, kad tai turėtų būti polifunkcinis informacijos, švietimo, 
kultūros, laisvalaikio centras, kuris taptų bendruomenės visuomeninio gyvenimo 
centru, susibūrimo vieta.  

Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos veiklos optimizavimą 
reikėtų sieti su filialų valdymo struktūros reorganizacija, kiekvienoje seniūnijoje 
paliekant po vieną viešosios bibliotekos filialą. Tai būtų atitinkamos bendruomenės 

seniūnijos gyventojus jungiantis kultūrinis, informacinis, laisvalaikio leidimo, 
kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo poreikius tenkinantis 
centras – kultūros židinys. Pakankamai toli esančius, ir apsijungusius į tam tikrą 
teritorinę bendruomenę, seniūnijos gyventojus, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, 
paliekant bibliotekiniai punktais, kurie taptų informacijos
veikiančiais greta arba kartu su bendruomenėmis. Tai ypač aktualu kai kurioms 
Kauno m. seniūnijoms su pakankamai didele teritorija ir istoriškai 
susiformavusiomis gyvenvietėmis (mikrorajonais). 

                                                
Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji bibliotek

studija, 2008. 

Bibliotekų vaidmuo miestuose keičiasi, jos tampa ir kultūrinio gyvenimo bei 
žmonių tarpusavio bendravimo židiniais, ar net vienomis iš svarbiausių ku
įstaigų miesto gyvenime. Kauno miesto viešosios bibliotekos perspektyva turėtų 
būti siejama su seniūnijos gyventojus jungiančio kultūrinio, informacinio, 
laisvalaikio leidimo, kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo 
poreikius tenkinančio centro koncepcijos plėtojimu.
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2011 Pokytis 2009-2011 m. 

41805 -6% 

Apsilankymai 

2011 Pokytis 2009-2011 m. 

530191 3% 

Knygų išduotis  

2011 Pokytis 2009-2011 m. 

1046323 -6% 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

gyventojų apklausomis, galima daryti išvadą, kad bibliotekų 
entojams susipažinti su įvairiais 

leidiniais, gauti informaciją, bet labai dažnai bibliotekos tampa ir kultūrinio 
gyvenimo bei žmonių tarpusavio bendravimo židiniais, kur tenkinami socialiniai 
kultūriniai, turiningo laisvalaikio praleidimo poreikiai. Tačiau Kauno miesto 
savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialai negali pilnai tenkinti šių 
poreikių, nes susiduria su patalpų nepakankamumo problema, remonto poreikiu, 
nusidėvėjusia skaityklų įranga. Dėl lėšų stokos bibliotekos fondai per retai 
tnaujinami, trūksta kompiuterių, internetinės prieigos taškų.  

Kauno miesto bibliotekų lankytojų apklausos duomenys atskleidžia, kad pusė tirtų 
bibliotekų skaitytojų mano, kad būtų tikslinga mikrorajonuose kurti bibliotekų 

odė būtent informacijos bei internetinių paslaugų 
. Daugiau nei penktadalis tirtų žmonių bibliotekos funkciją suvokia 

labai plačiai, teigdami, kad tai turėtų būti polifunkcinis informacijos, švietimo, 
aptų bendruomenės visuomeninio gyvenimo 

Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos veiklos optimizavimą 
reikėtų sieti su filialų valdymo struktūros reorganizacija, kiekvienoje seniūnijoje 

osios bibliotekos filialą. Tai būtų atitinkamos bendruomenės 
seniūnijos gyventojus jungiantis kultūrinis, informacinis, laisvalaikio leidimo, 

kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo poreikius tenkinantis 
ai toli esančius, ir apsijungusius į tam tikrą 

teritorinę bendruomenę, seniūnijos gyventojus, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, 
paliekant bibliotekiniai punktais, kurie taptų informacijos-kultūros centrais, 

Tai ypač aktualu kai kurioms 
Kauno m. seniūnijoms su pakankamai didele teritorija ir istoriškai 

biblioteka, Kauno miesto bibliotekų 

jos tampa ir kultūrinio gyvenimo bei 
vienomis iš svarbiausių kultūros 

įstaigų miesto gyvenime. Kauno miesto viešosios bibliotekos perspektyva turėtų 
seniūnijos gyventojus jungiančio kultūrinio, informacinio, 

laisvalaikio leidimo, kultūrinio tobulėjimo, bei visapusės asmenybės ugdymo 
io centro koncepcijos plėtojimu. 



 

 

Kitos kultūros įstaigos. 
gegužės mėn. 
kuruojamas įstaigas
priklausančių kūrybinių industrijų sektoriui: 

� Kauno menininkų namai 
namų organizuojamų renginių spektras labai platus. Ši įstaiga rengia literatūros vakarus, koncertus, 
konkursus, festivalius, dailės parodas, susitikimus, paskaitas, seminarus. Meninės programos pristatytos 
ne tik Kaune, bet ir Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Kauno menininkų namų kūrybinėje veikloje 
2011 m. dalyvavo virš 500 atlikėjų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Japonijos, Danijos, Suomijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Kaliningrado, Maskvos, Prancūzijos.

� Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras, 
mažumoms skirtų renginių nišą,
meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knyg
glaudžiai bendradarbiauja su tautinių mažumų (armėnų, baltarusių, lenkų, romų, rusų, totorių, 
ukrainiečių, vokiečių, žydų ir kt.) nevyriausybinėmis organizacijomis. Įstaigos patalpose nuolat vyksta 
tautinių mažumų bendruomenių rengin
šios įstaigos renginių skaičius beveik nekito, didžiausią dalį sudarė koncertai, organizuotas tradicinis 
Lietuvos tautų festivalis „Kultūrų tiltai“. 
surengia apie 80 renginių, kadangi visi šie renginiai yra nemokami, lankytojų skaičius juose 
nefiksuojamas. 

� 2011 metais buvo įsteigta VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka
VDU, miesto savivaldybė ir V. Adam
Ši įstaiga užsiima archyvų tvarkymu, vykdo bibliotekos ir skaityklos funkcijas, kaupia prezidentinė 
archyvą ir ekspozicijas lietuvių išeivijos istorijos tematika, organizuoja parodas, vieš
pristatymus, seminarus, rengia edukacines programas jaunimui ir suaugusiems, atlieka mokslinius 
tyrimus, užsiima leidyba ir leidinių platinimu, video ir audio medžiagos kūrimu, tiražavimu ir 
platinimu, telkia lėšas mokslinei ir kūrybin
muziejuje 2011 metais vyko 8 renginiai, tačiau šios įstaigos veiklos rodiklius vertinti šiuo metu dar 
anksti. 

� Viešoji įstaiga „Ąžuolyno meškučių cirkas“ 2009 m. atidarė Lietuvoje pirmą žvėrelių teatrą, kur
organizuoja spektaklius visai šeimai, rengia šventes vaikams. Kolektyvas kviečiamas dalyvauti 
proginiuose renginiuose Kaune ir visoje Lietuvoje, taip pat bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis. 
Žvėrelių teatras „Ąžuolyno meškučių cirkas“ per

� Viešoji įstaiga "Teatro projektai"
aktorius, režisierius, dainininkus, šokėjus, muzikantus, dailininkus. Įstaigos tikslas 
profesionalaus meno sklaidą, pr
plėtoti naujas raiškos formas. Viešosios įstaigos „Teatro projektų“ veiklos kultūrinė iniciatyva 
meninius projektus įgyvendinti netradicinėse Lietuvos architektūrinių statinių
sudalyvavo 26 renginiuose Kaine ir 63 renginiuose Lietuvoje, pastatė 1 premjerą, parengė 
programas ir surengė 19 edukacinių užsiėmimų. Pagal nuolatinę darbo sutartį įstaigoje dirba 1 
darbuotojas - direktorius. 

� Kino industrijos veikla Kaune 
kino teatras „Romuva“
savivaldybės administracija 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T
bendrovės kino teatro „Romuva“ akcijų pirkimo, nusprendė pirkti 
teatro „Romuva“ akcijas, kurios sudaro 15,31 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo
patikslintame 2012 metų Savivaldybės biudžete ir 20
šioms akcijoms pirkti. 
susiklosčiusios paskirties-
kino filmų premjeros, filmų festivaliai, filmų retrospektyvos, kino istorijos vakarai, programos 
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Kitos kultūros įstaigos. 2012 m. pradžioje buvo galima 
gegužės mėn. 8 Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus 
kuruojamas įstaigas, turinčias skirtingų kultūros ir meno sričių veiklos požymių ar 
priklausančių kūrybinių industrijų sektoriui:  

Kauno menininkų namai – profesionalaus meno centras, vienijantis laisvus kūrėjus. Kauno menininkų 
namų organizuojamų renginių spektras labai platus. Ši įstaiga rengia literatūros vakarus, koncertus, 
konkursus, festivalius, dailės parodas, susitikimus, paskaitas, seminarus. Meninės programos pristatytos 

Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Kauno menininkų namų kūrybinėje veikloje 
2011 m. dalyvavo virš 500 atlikėjų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Japonijos, Danijos, Suomijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Kaliningrado, Maskvos, Prancūzijos. 

o įvairių tautų kultūrų centras, vykdydamas projektinę veiklą užpildo tautinėms 
mažumoms skirtų renginių nišą, organizuoja įvairių tautų savitumą atspindinčius 
meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knyg
glaudžiai bendradarbiauja su tautinių mažumų (armėnų, baltarusių, lenkų, romų, rusų, totorių, 
ukrainiečių, vokiečių, žydų ir kt.) nevyriausybinėmis organizacijomis. Įstaigos patalpose nuolat vyksta 
tautinių mažumų bendruomenių renginiai, susirinkimai bei meno kolektyvų repeticijos. 2009
šios įstaigos renginių skaičius beveik nekito, didžiausią dalį sudarė koncertai, organizuotas tradicinis 
Lietuvos tautų festivalis „Kultūrų tiltai“. Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų 
surengia apie 80 renginių, kadangi visi šie renginiai yra nemokami, lankytojų skaičius juose 

2011 metais buvo įsteigta VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (Muziejaus steigėjai 
VDU, miesto savivaldybė ir V. Adamkus), kurio dalį funkcijų būtų galima priskirti muziejinei veiklai. 
Ši įstaiga užsiima archyvų tvarkymu, vykdo bibliotekos ir skaityklos funkcijas, kaupia prezidentinė 
archyvą ir ekspozicijas lietuvių išeivijos istorijos tematika, organizuoja parodas, vieš
pristatymus, seminarus, rengia edukacines programas jaunimui ir suaugusiems, atlieka mokslinius 
tyrimus, užsiima leidyba ir leidinių platinimu, video ir audio medžiagos kūrimu, tiražavimu ir 
platinimu, telkia lėšas mokslinei ir kūrybinei veiklai. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje
muziejuje 2011 metais vyko 8 renginiai, tačiau šios įstaigos veiklos rodiklius vertinti šiuo metu dar 

„Ąžuolyno meškučių cirkas“ 2009 m. atidarė Lietuvoje pirmą žvėrelių teatrą, kur
organizuoja spektaklius visai šeimai, rengia šventes vaikams. Kolektyvas kviečiamas dalyvauti 
proginiuose renginiuose Kaune ir visoje Lietuvoje, taip pat bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis. 
Žvėrelių teatras „Ąžuolyno meškučių cirkas“ per metus surengia virš 100 pasirodymų.
Viešoji įstaiga "Teatro projektai" - kūrybinis susivienijimas, jungiantis profesionalius menininkus: 
aktorius, režisierius, dainininkus, šokėjus, muzikantus, dailininkus. Įstaigos tikslas 
profesionalaus meno sklaidą, propaguoti teatro meną Lietuvoje ir užsienyje, rengti meno festivalius, 
plėtoti naujas raiškos formas. Viešosios įstaigos „Teatro projektų“ veiklos kultūrinė iniciatyva 
meninius projektus įgyvendinti netradicinėse Lietuvos architektūrinių statinių
sudalyvavo 26 renginiuose Kaine ir 63 renginiuose Lietuvoje, pastatė 1 premjerą, parengė 
programas ir surengė 19 edukacinių užsiėmimų. Pagal nuolatinę darbo sutartį įstaigoje dirba 1 

direktorius.   
Kaune koncentruojama kino teatro „Romuva“ patalpose. Čia veiklą vykdo UAB 

, įkurtas 1995 m., reorganizavus kino teatrą „Romuva“. 
savivaldybės administracija 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T
bendrovės kino teatro „Romuva“ akcijų pirkimo, nusprendė pirkti uždarosios akcinės bendrovės kino 
teatro „Romuva“ akcijas, kurios sudaro 15,31 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo
patikslintame 2012 metų Savivaldybės biudžete ir 2013 metų Savivaldybės biudžeto projekte lėšų 

akcijoms pirkti. UAB kino teatro „Romuva“ pagrindinis tikslas 
-kino teatro funkcionavimą. Pagrindinė įmonės veikla yra kino meno sklaida: 

s, filmų festivaliai, filmų retrospektyvos, kino istorijos vakarai, programos 
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2012 m. pradžioje buvo galima priskirti 9, po 2012 m. 
miesto savivaldybės Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus 

, turinčias skirtingų kultūros ir meno sričių veiklos požymių ar 

svus kūrėjus. Kauno menininkų 
namų organizuojamų renginių spektras labai platus. Ši įstaiga rengia literatūros vakarus, koncertus, 
konkursus, festivalius, dailės parodas, susitikimus, paskaitas, seminarus. Meninės programos pristatytos 

Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Kauno menininkų namų kūrybinėje veikloje 
2011 m. dalyvavo virš 500 atlikėjų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Japonijos, Danijos, Suomijos, 

vykdydamas projektinę veiklą užpildo tautinėms 
organizuoja įvairių tautų savitumą atspindinčius festivalius, koncertus, 

meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymus. Įstaiga 
glaudžiai bendradarbiauja su tautinių mažumų (armėnų, baltarusių, lenkų, romų, rusų, totorių, 
ukrainiečių, vokiečių, žydų ir kt.) nevyriausybinėmis organizacijomis. Įstaigos patalpose nuolat vyksta 

iai, susirinkimai bei meno kolektyvų repeticijos. 2009–2011 m. 
šios įstaigos renginių skaičius beveik nekito, didžiausią dalį sudarė koncertai, organizuotas tradicinis 

Kauno įvairių tautų kultūrų centras kasmet 
surengia apie 80 renginių, kadangi visi šie renginiai yra nemokami, lankytojų skaičius juose 

muziejus (Muziejaus steigėjai – 
kus), kurio dalį funkcijų būtų galima priskirti muziejinei veiklai. 

Ši įstaiga užsiima archyvų tvarkymu, vykdo bibliotekos ir skaityklos funkcijas, kaupia prezidentinė 
archyvą ir ekspozicijas lietuvių išeivijos istorijos tematika, organizuoja parodas, viešas diskusijas, knygų 
pristatymus, seminarus, rengia edukacines programas jaunimui ir suaugusiems, atlieka mokslinius 
tyrimus, užsiima leidyba ir leidinių platinimu, video ir audio medžiagos kūrimu, tiražavimu ir 

ei veiklai. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-
muziejuje 2011 metais vyko 8 renginiai, tačiau šios įstaigos veiklos rodiklius vertinti šiuo metu dar 

„Ąžuolyno meškučių cirkas“ 2009 m. atidarė Lietuvoje pirmą žvėrelių teatrą, kuris 
organizuoja spektaklius visai šeimai, rengia šventes vaikams. Kolektyvas kviečiamas dalyvauti 
proginiuose renginiuose Kaune ir visoje Lietuvoje, taip pat bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis. 

ngia virš 100 pasirodymų. 
kūrybinis susivienijimas, jungiantis profesionalius menininkus: 

aktorius, režisierius, dainininkus, šokėjus, muzikantus, dailininkus. Įstaigos tikslas – skatinti 
opaguoti teatro meną Lietuvoje ir užsienyje, rengti meno festivalius, 

plėtoti naujas raiškos formas. Viešosios įstaigos „Teatro projektų“ veiklos kultūrinė iniciatyva – skatinti 
meninius projektus įgyvendinti netradicinėse Lietuvos architektūrinių statinių erdvėse. 2011 
sudalyvavo 26 renginiuose Kaine ir 63 renginiuose Lietuvoje, pastatė 1 premjerą, parengė 3 edukacines 
programas ir surengė 19 edukacinių užsiėmimų. Pagal nuolatinę darbo sutartį įstaigoje dirba 1 

patalpose. Čia veiklą vykdo UAB 
, įkurtas 1995 m., reorganizavus kino teatrą „Romuva“. Kauno mieto 

savivaldybės administracija 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-231 dėl uždarosios akcinės 
uždarosios akcinės bendrovės kino 

teatro „Romuva“ akcijas, kurios sudaro 15,31 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo bei numatyti 
13 metų Savivaldybės biudžeto projekte lėšų 

UAB kino teatro „Romuva“ pagrindinis tikslas - atstatyti istoriškai 
kino teatro funkcionavimą. Pagrindinė įmonės veikla yra kino meno sklaida: 

s, filmų festivaliai, filmų retrospektyvos, kino istorijos vakarai, programos 



 

 

mokykloms  ir kt. Šalia šios veiklos „Romuvoje“ rengiami koncertai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, 
edukacinės programos. Įmonėje dirba
kino filmų demonstravimo, apie 30 proc. iš nuomos paslaugų. 
sudaro atliktų remontų išlaidos iš 2011
kino teatrą „Romuva“ reorganiz
projektai kino teatro bazės atnaujinimui bei veiklos plėtojimui.

� 20011 m. kino teatro „Romuva“ patalpose 
kino kūrėjus ir išaugti į Kauno kino industriją vienijančią įstaigą. 
veiklos kryptys: 

� Kauno kino biuras (
pritraukiamas į Kauną. 

� Asmeniniai projektai: dokumentiniai filmų cikla
reprezentacijai
jubiliejui paminėti, surengti 6 nemokami visuomenei renginiai kino teatre „Romuva“;

�  Įvairaus žanro kino filmų demonstravimas; 
� Vaidybiniai

� Vizualiųjų menų srityje Kaune 
savivaldybė. Parodų organizavimas 
surengė 48 parodas Lietuvoje ir 1 parodą užsienyje
vaizduojamųjų menų festivalis „Menas s
atstovauja tarptautiniame 
kartu su 14 Europos mi
pasiūlyta panaudoti VšĮ „Artkomas“ projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ įgyvendinimo 
modelį. Tai pirmas tokios apimties vizualiųjų 
galės pasirodyti didžiulėje mobiliojoje parodoje visame pasaulyje, užmegzti tarpusavio ryšius, dalyvauti 
rezidencijų programoje. Kaune rezidencija numatyta nuo 2014
užsienio menininkai. Siekiant šį projektą
dalinis finansavimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
pagrindu Kaune galėtų būti kuriamas menų inkubatoriaus, realizuosiantis įvairaus pobūdžio 
tarptautinius ir vietos projektus. 
(Vytenio g.), kurioje planuojama
apribota, nes įstaiga neturi nuolatinės veiklos patalpų
įvairiuose šalies muziejuose, Kaune 
komercinėse galerijose.  

� Unikali savo pobūdžiu įstaiga 
31-ąsias tarptautines Hanza dienas Kaune. Pagrindiniai šventės renginiai vyko 2011 m. gegužės 19
d. Kauno senamiestyje. Įstaigai buvo keliama užduotis 
tarptautinių Hanzos dienų programą (organizaciniai parengiamie
šventės dienų programos koordinavimas, veiklos rezultatų apibendrinimo ir ataskaitų parengimas). 
Steigimo dokumentuose buvo numatytas ribotas įstaigos 
Kauno miesto savivaldybė spr

Projektinė veikla (parengti ir įgyvendinti projektai)
gaunančias tiesioginius savivaldybės asignavimus)
finansavimo
kultūros ministerijai, 
institucijoms. Gautas projektų finansavimas leidžia įstaigoms rengti svarbius 
miestui ir visai Lietuvai renginius, paruošti naujas menines programas.
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mokykloms  ir kt. Šalia šios veiklos „Romuvoje“ rengiami koncertai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, 
Įmonėje dirba darbuotojai. 50 proc. pajamų įmonė gauna i

kino filmų demonstravimo, apie 30 proc. iš nuomos paslaugų. Didžiausią kreditorinio įsiskolinimo dalį 
sudaro atliktų remontų išlaidos iš 2011 m. ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas. Planuojama UAB 
kino teatrą „Romuva“ reorganizuoti į VŠĮ, tada bus ieškomos lėšos ilgalaikėms investicijoms, rašomi 
projektai kino teatro bazės atnaujinimui bei veiklos plėtojimui.  

kino teatro „Romuva“ patalpose įsikūrė Kauno kino studija, kurios siekis 
gti į Kauno kino industriją vienijančią įstaigą. Perspektyvinės Kauno kino studijos 

Kauno kino biuras (angl. Kaunas Film Office), kurio funkcija 
pritraukiamas į Kauną.  
Asmeniniai projektai: dokumentiniai filmų ciklai, skirti Kauno kultūrinio gyvenimo 
reprezentacijai. Šiuo metu jau nufilmuotas, sumontuotas koncertas Kauno 650 metų 
jubiliejui paminėti, surengti 6 nemokami visuomenei renginiai kino teatre „Romuva“;
Įvairaus žanro kino filmų demonstravimas;  

Vaidybiniai filmai. 
Vizualiųjų menų srityje Kaune veikia VšĮ „Artkomas“ – įstaiga, kurios dalininkas yra Kauno miesto 

Parodų organizavimas – pagrindinė VšĮ „Artkomas“ renginių sritis. 
surengė 48 parodas Lietuvoje ir 1 parodą užsienyje. Svariausias renginių ciklas 
vaizduojamųjų menų festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“. 
atstovauja tarptautiniame Europos kultūrinio bendradarbiavimo projekte
kartu su 14 Europos miestų. Ruošiant projekto „CreArt“ koncepciją, partneriams iš Europos buvo 
pasiūlyta panaudoti VšĮ „Artkomas“ projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ įgyvendinimo 

Tai pirmas tokios apimties vizualiųjų menų projektas Lietuvoje, kurio metu Kauno
galės pasirodyti didžiulėje mobiliojoje parodoje visame pasaulyje, užmegzti tarpusavio ryšius, dalyvauti 

Kaune rezidencija numatyta nuo 2014 m., kas du mėnesius joje reziduos 4
Siekiant šį projektą gyvendinti suplanuota apimtimi, kam būtinas savivaldybės 

as projekto įgyvendinimo laikotarpiu – penkeriems metams. Projekto „CreArt“ 
pagrindu Kaune galėtų būti kuriamas menų inkubatoriaus, realizuosiantis įvairaus pobūdžio 

ir vietos projektus. Vilniuje VšĮ „Artkomas“ iniciatyva vystomas galerija 
kurioje planuojama pristatyti Kauno menininkus. Kaune įstaigos veiklos koncentracija yra 

apribota, nes įstaiga neturi nuolatinės veiklos patalpų. Sutarčių pagrindu 
įvairiuose šalies muziejuose, Kaune – Ryšių istorijos muziejuje, Žilinsko galerijoje, kai kuriose 

 
nikali savo pobūdžiu įstaiga – Viešoji įstaiga „Hanza Kaunas 2011“ buvo įkurta organizuoti 

Hanza dienas Kaune. Pagrindiniai šventės renginiai vyko 2011 m. gegužės 19
d. Kauno senamiestyje. Įstaigai buvo keliama užduotis – sklandžiai įgyvendinti originalią 31
tarptautinių Hanzos dienų programą (organizaciniai parengiamieji darbai, reklama ir informacija, 
šventės dienų programos koordinavimas, veiklos rezultatų apibendrinimo ir ataskaitų parengimas). 
Steigimo dokumentuose buvo numatytas ribotas įstaigos veiklos terminas ir
Kauno miesto savivaldybė sprendimu Nr. T-269 buvo pritarta jos likvidavimui

Projektinė veikla (parengti ir įgyvendinti projektai)
gaunančias tiesioginius savivaldybės asignavimus)
finansavimo, teikia projektus Kauno miesto savivaldybei, Lietu
kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondui bei kitoms 
institucijoms. Gautas projektų finansavimas leidžia įstaigoms rengti svarbius 
miestui ir visai Lietuvai renginius, paruošti naujas menines programas.
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mokykloms  ir kt. Šalia šios veiklos „Romuvoje“ rengiami koncertai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, 
50 proc. pajamų įmonė gauna iš pagrindinės veiklos, 

Didžiausią kreditorinio įsiskolinimo dalį 
už komunalines paslaugas. Planuojama UAB 

uoti į VŠĮ, tada bus ieškomos lėšos ilgalaikėms investicijoms, rašomi 

įsikūrė Kauno kino studija, kurios siekis – suvienyti Kauno 
Perspektyvinės Kauno kino studijos 

), kurio funkcija – užsienio investicijų 

i, skirti Kauno kultūrinio gyvenimo 
. Šiuo metu jau nufilmuotas, sumontuotas koncertas Kauno 650 metų 

jubiliejui paminėti, surengti 6 nemokami visuomenei renginiai kino teatre „Romuva“; 

įstaiga, kurios dalininkas yra Kauno miesto 
renginių sritis. Per 2011 m. įstaiga 

Svariausias renginių ciklas – tarptautinis 
enuosiuose Lietuvos dvaruose“. VšĮ „Artkomas“ Kauną 

projekte „CreArt“, kuriame dalyvauja 
Ruošiant projekto „CreArt“ koncepciją, partneriams iš Europos buvo 

pasiūlyta panaudoti VšĮ „Artkomas“ projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ įgyvendinimo 
menų projektas Lietuvoje, kurio metu Kauno menininkai 

galės pasirodyti didžiulėje mobiliojoje parodoje visame pasaulyje, užmegzti tarpusavio ryšius, dalyvauti 
, kas du mėnesius joje reziduos 4-8 

gyvendinti suplanuota apimtimi, kam būtinas savivaldybės 
penkeriems metams. Projekto „CreArt“ 

pagrindu Kaune galėtų būti kuriamas menų inkubatoriaus, realizuosiantis įvairaus pobūdžio 
Vilniuje VšĮ „Artkomas“ iniciatyva vystomas galerija „Loftas“ 

Kaune įstaigos veiklos koncentracija yra 
indu įstaiga savo projektus pristato 

Ryšių istorijos muziejuje, Žilinsko galerijoje, kai kuriose 

2011“ buvo įkurta organizuoti  
Hanza dienas Kaune. Pagrindiniai šventės renginiai vyko 2011 m. gegužės 19-22 

sklandžiai įgyvendinti originalią 31-ųjų 
ji darbai, reklama ir informacija, 

šventės dienų programos koordinavimas, veiklos rezultatų apibendrinimo ir ataskaitų parengimas). 
veiklos terminas ir 2012 m. gegužės 24 d. 

buvo pritarta jos likvidavimui.  

Projektinė veikla (parengti ir įgyvendinti projektai). Įstaigos (išskyrus 
gaunančias tiesioginius savivaldybės asignavimus) siekdamos papildomo 

miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos 
kultūros rėmimo fondui bei kitoms 

institucijoms. Gautas projektų finansavimas leidžia įstaigoms rengti svarbius 
miestui ir visai Lietuvai renginius, paruošti naujas menines programas.  



 

 

Kauno miest
pateikdavo daugiau nei 50 projektų. 2011 metais pateikta net 116 projektų, iš kurių 
didžioji dalis buvo finansuoti 68 (60 proc.). 

Pav. 
Šaltinis : Kauno 

Aktyviausiai projektinę veiklą vykdo Kauno menininkų namai, Kauno kultūros 
centras „Tautos namai" ir Viešoji įstai
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka
orkestras ir Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas" nepateikė duomenų apie 
jokius vykdytus projektus. 

Efektyviausiai projektinę veikl
Kauno mažasis teatras ir Viešoji įstai
finansuoti visi šių įstaigų 2011 m. parengti projektai, tačiau šios įsta
tik po keletą. 
įstaigos, kurios rengia tradicinius, miestui svarbius renginius.

 

 

 

 

3.2.5.4  KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIK

Kauno miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos yra išlaikomos iš Ka
miesto savivaldybės biudžeto. Šių įstaigų lėšas sudaro Savivaldybės biudžeto 
asignavimai per 
priemones, 
parama, valstybės biud
kitos teisėtai įgytos lėšos.

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 
M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka
Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Kauno miesto simfoninis orkestras
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas"

Kauno muzikos ansamblis „Ainiai"

Kauno šokio teatras „Aura" 
Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Kauno kultūros centras „Tautos namai"
Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

Viešoji įstaiga "Teatro projektai"

Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas"
Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Viešoji įstaiga "Hanza Kaunas 2011"

Bendrai vertinant Kauno 
pažymėtina, kad analizuotos kultūros įstaigos
veiklai neteikia prioriteto, įgyvendina tradicinius, tęstinius p
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi 
mažai dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties.  

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos per pastaruosius trejus metus kasmet 
pateikdavo daugiau nei 50 projektų. 2011 metais pateikta net 116 projektų, iš kurių 
didžioji dalis buvo finansuoti 68 (60 proc.).  

Pav. 3-18 Teiktų ir finansuotų kultūros įstaigų projektų skaičius
Šaltinis : Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovo ataskaitos. 

Aktyviausiai projektinę veiklą vykdo Kauno menininkų namai, Kauno kultūros 
centras „Tautos namai" ir Viešoji įstaiga "Teatro projektai", 2011 m. Viešoji įstaiga 
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, Kauno miesto simfoninis 
orkestras ir Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas" nepateikė duomenų apie 
jokius vykdytus projektus.  

Efektyviausiai projektinę veiklą vykdo Kauno šokio teatras „Aura“
Kauno mažasis teatras ir Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras, buvo 
finansuoti visi šių įstaigų 2011 m. parengti projektai, tačiau šios įsta
tik po keletą. Didesnes galimybes gauti finansavimą pateiktiems projektams turi tos 
įstaigos, kurios rengia tradicinius, miestui svarbius renginius.

ULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMAS FINANSINIU ASPEKTU

Kauno miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos yra išlaikomos iš Ka
miesto savivaldybės biudžeto. Šių įstaigų lėšas sudaro Savivaldybės biudžeto 
asignavimai per savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos plėtojimo
priemones, pajamos, gautos už mokamas paslaugas,
parama, valstybės biudžeto lėšos, skirtos svarbioms programoms įgyvendinti ir 
kitos teisėtai įgytos lėšos. Viešųjų kultūros įstaigų veikla yra finansuojama pagal 

0 2 4 6 8 10

Kauno miesto muziejus
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 

M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas
Kauno miesto simfoninis orkestras

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas"
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai"

Kauno kamerinis teatras 
Kauno šokio teatras „Aura" 

Kauno pantomimos ir plastikos teatras
Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Kauno kultūros centras „Tautos namai"

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras
Viešoji įstaiga "Teatro projektai"

Kauno menininkų namai
Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas"

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras
VšĮ "Artkomas"

Viešoji įstaiga "Hanza Kaunas 2011"
Kauno kino studija

Finansuotų projektų skaičus Teiktų projektų skaičius

Bendrai vertinant Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų projektinę veiklą, 
pažymėtina, kad analizuotos kultūros įstaigos, su ke
veiklai neteikia prioriteto, įgyvendina tradicinius, tęstinius p
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi 
mažai dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties.  
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o savivaldybės kultūros įstaigos per pastaruosius trejus metus kasmet 
pateikdavo daugiau nei 50 projektų. 2011 metais pateikta net 116 projektų, iš kurių 

 

Teiktų ir finansuotų kultūros įstaigų projektų skaičius 2011 m.  
kultūros įstaigų vadovo ataskaitos.  

Aktyviausiai projektinę veiklą vykdo Kauno menininkų namai, Kauno kultūros 
ga "Teatro projektai", 2011 m. Viešoji įstaiga 

muziejus, Kauno miesto simfoninis 
orkestras ir Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas" nepateikė duomenų apie 

Kauno šokio teatras „Aura“, Viešoji įstaiga 
kultūros ir sporto centras, buvo 

finansuoti visi šių įstaigų 2011 m. parengti projektai, tačiau šios įstaigos jų parengė 
bes gauti finansavimą pateiktiems projektams turi tos 

įstaigos, kurios rengia tradicinius, miestui svarbius renginius.  

FINANSINIU ASPEKTU  

Kauno miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos yra išlaikomos iš Kauno 
miesto savivaldybės biudžeto. Šių įstaigų lėšas sudaro Savivaldybės biudžeto 

tūros įstaigų veiklos plėtojimo 
os, gautos už mokamas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų 

varbioms programoms įgyvendinti ir 
ųjų kultūros įstaigų veikla yra finansuojama pagal 

10 12 14 16 18 20

kultūros įstaigų projektinę veiklą, 
su keletu išimčių, projektinei 

veiklai neteikia prioriteto, įgyvendina tradicinius, tęstinius projektus, apsiriboja 
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi 
mažai dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties.   



 

 

įstaigų veiklos programų finansavimo priemones. 
taip pat ki
nurodytiems tikslams. 

2009–
kasmet 
finansavimas yra ski
biblioteka
Kauno miesto simfoniniam orkestrui, 964 tūkst. litų sulaukia Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Ąžuolynas", 930 
namai". 

Dalis įstaigų finansavimą savo metinei veiklai taip pat gavo iš savivaldybės 
numatytų lėšų kultūros projektų
2009-
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras, 
centras, 
VšĮ „Artkomas“. 
muziejaus, V
savivaldybės biudžeto negauna.

Per pastaruosius trejus metus kultūros įstaigų finansavimo prioritetai kito nežymiai: 
Lyginant su 2009 m., 2011 m. šiek tiek didesnio 
miesto koncertinės įstaigos, kamerinis ir šokio teatrai, Kauno miesto muziejus. 
Didžioji visų Kauno miesto savivaldybės įstaigų lėšų dalis yra gaunama iš 
savivaldybės (žr. 
proc. visų kultūros įstaigų išlaikymui ir meninės veiklos plėtojimui surinktų lėšų.

Pav. 
Šaltinis: Kauno 

Įstaigų uždirbamos lėšos sudaro santykinai nedidelę visų kultūros įstaigų gaunamų 
pajamų apie 10 proc. (2009 m. 
atskirų įstaigų uždirbamų lėšų kiekis laba
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka
tautų kultūrų centras ir Kauno kino studija savo ataskaitose nurodo, kad per 2011 
metus iš vi
organizavimo uždirbo 
Viešoji įstaiga „Hanza Kaunas 
vertinamas kaip 
Hanza dienos. Mažiausias uždirbamų lėšų kiekis būdingas muziejams. Santykinai 

Savivaldybės lėšos

Uždirbtos lėšos (bilietai, ekskursijos ir kt.)

Įstaigos privačios lėšos (2 proc., GPM, verslo klientų 
parama)

Lėšos už dalyvavimą konkursuose, projektų 
finansavimas (Kultūros rėmimo fondo ir kitų valstybės 
programų)
Savivaldybės pavedimų lėšos kultūros projektams

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

įstaigų veiklos programų finansavimo priemones. Įstaigos lėšas, gautas kaip paramą, 
taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas viešoji įstaiga naudoja jas perdavu
nurodytiems tikslams.  

–2011 m. laikotarpiu savivaldybės biudžeto lėšų per tiesioginius asignavimus 
kasmet buvo paskirstyta per 14 mln. litų. Didžiausias 
finansavimas yra skiriamas Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos vieš
bibliotekai, kuris kasmet siekia apie 4 mln. litų. Apie 
Kauno miesto simfoniniam orkestrui, 964 tūkst. litų sulaukia Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Ąžuolynas", 930 tūkst., litų Kauno kultūros centras „Tautos 
namai".  

Dalis įstaigų finansavimą savo metinei veiklai taip pat gavo iš savivaldybės 
numatytų lėšų kultūros projektų / veiklos programų

-2011 m. lėšų gavo Viešoji įstaiga ,,Teatro pr
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras, Viešoji įstaiga
centras, Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, Viešoji įstaiga
VšĮ „Artkomas“. Viešosios įstaigos Prezidento Valdo A
muziejaus, Viešosios įstaigos "Ąžuolyno meškučių cirkas" veikla finansavimo iš 
savivaldybės biudžeto negauna. 

Per pastaruosius trejus metus kultūros įstaigų finansavimo prioritetai kito nežymiai: 
Lyginant su 2009 m., 2011 m. šiek tiek didesnio 
miesto koncertinės įstaigos, kamerinis ir šokio teatrai, Kauno miesto muziejus. 
Didžioji visų Kauno miesto savivaldybės įstaigų lėšų dalis yra gaunama iš 
savivaldybės (žr. Pav. 3-19). Bendrai 2011 metais savivaldybės lėšos sudarė apie 84 
proc. visų kultūros įstaigų išlaikymui ir meninės veiklos plėtojimui surinktų lėšų.

Pav. 3-19 Kultūros įstaigų finansavimo šaltiniai.
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Įstaigų uždirbamos lėšos sudaro santykinai nedidelę visų kultūros įstaigų gaunamų 
pajamų apie 10 proc. (2009 m. – 10 proc., 2010 – 8 proc., 2011 
atskirų įstaigų uždirbamų lėšų kiekis labai skiriasi (žr. 
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 
tautų kultūrų centras ir Kauno kino studija savo ataskaitose nurodo, kad per 2011 
metus iš viso neuždirbo lėšų iš savo veiklos. Daugiausia lėšų iš komercinių renginių 
organizavimo uždirbo Viešoji įstaiga „Girstučio“ ku
Viešoji įstaiga „Hanza Kaunas 2011“, tačiau pastarosios įstaigos rodiklis turėtų būti 
vertinamas kaip vienkartinis, kadangi būtent 2011 m. vyko pagrindinis renginys 
Hanza dienos. Mažiausias uždirbamų lėšų kiekis būdingas muziejams. Santykinai 

3%

2%

Savivaldybės lėšos

Uždirbtos lėšos (bilietai, ekskursijos ir kt.)

Įstaigos privačios lėšos (2 proc., GPM, verslo klientų 
parama)

Lėšos už dalyvavimą konkursuose, projektų 
finansavimas (Kultūros rėmimo fondo ir kitų valstybės 
programų)
Savivaldybės pavedimų lėšos kultūros projektams
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Įstaigos lėšas, gautas kaip paramą, 
staiga naudoja jas perdavusio asmens 

savivaldybės biudžeto lėšų per tiesioginius asignavimus 
iausias savivaldybės biudžeto 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai 
Apie 1,8 mln. litų yra skiriama 

Kauno miesto simfoniniam orkestrui, 964 tūkst. litų sulaukia Kauno pučiamųjų 
tūkst., litų Kauno kultūros centras „Tautos 

Dalis įstaigų finansavimą savo metinei veiklai taip pat gavo iš savivaldybės 
/ veiklos programų finansavimui. Tokiu būdu 

,,Teatro projektai“, Viešoji įstaiga 
Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų 

Viešoji įstaiga „Hanza Kaunas 2011“, 
Viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-

iešosios įstaigos "Ąžuolyno meškučių cirkas" veikla finansavimo iš 

Per pastaruosius trejus metus kultūros įstaigų finansavimo prioritetai kito nežymiai: 
Lyginant su 2009 m., 2011 m. šiek tiek didesnio finansavimo sulaukė Kauno 
miesto koncertinės įstaigos, kamerinis ir šokio teatrai, Kauno miesto muziejus. 
Didžioji visų Kauno miesto savivaldybės įstaigų lėšų dalis yra gaunama iš 

rai 2011 metais savivaldybės lėšos sudarė apie 84 
proc. visų kultūros įstaigų išlaikymui ir meninės veiklos plėtojimui surinktų lėšų. 

 

inansavimo šaltiniai. 
kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Įstaigų uždirbamos lėšos sudaro santykinai nedidelę visų kultūros įstaigų gaunamų 
8 proc., 2011 – 11 proc.). Be to, 

i skiriasi (žr. Pav. 3-20). Viešoji įstaiga 
muziejus, Viešoji įstaiga Kauno įvairių 

tautų kultūrų centras ir Kauno kino studija savo ataskaitose nurodo, kad per 2011 
so neuždirbo lėšų iš savo veiklos. Daugiausia lėšų iš komercinių renginių 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centras bei 
2011“, tačiau pastarosios įstaigos rodiklis turėtų būti 

vienkartinis, kadangi būtent 2011 m. vyko pagrindinis renginys – 
Hanza dienos. Mažiausias uždirbamų lėšų kiekis būdingas muziejams. Santykinai 

68%

11%

3%

2% 16%

finansavimas (Kultūros rėmimo fondo ir kitų valstybės 



 

 

didesnėmis uždirbamomis lėšomis (tiek skaitine verte, tiek dalimi bendroje pajamų 
struktūroje) pasižymi koncertin

Pav. 
Šaltinis: Kauno 

Privačios lėšos (parama iš privačių asmenų, įmonių) 
įstaigų finansavimo šaltinis. Tačiau tik nedidelė dalis įstaigų pritraukia didesnį šių 
lėšų kiekį. Rėm
Adamkaus biblioteka
teatras „Aura“, Kauno
Kaunas 2011“ bei Kauno kino studija. 
pritraukia

Pajamų dinamika
parduotos bilietus, patalpų nuomą ir kitos lėšos, kurias įstaiga uždirba už teikiamas 
paslaugas bei privačių asmenų parama, 2 proc. gy
Analizuojant kultūros įstaigų gaunamų pajamų dinamiką 2009
šaltinius galime matyti, kad didėjo bendra uždirbamų bei privačių lėšų dalis. Taip 
pat savivaldybė daugiau lėšų skyrė kultūros projektams. 2009
mažėjo lėšų, pritraukiamų per projektų teikimą valstybės biudžeto programoms 
(LR Kultūros rėmimo fondo, LR Kultūros ministerijos ir kt.)

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

Viešoji įstaiga "Hanza Kaunas 2011"

Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas"

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Kauno kultūros centras „Tautos namai"

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas (municipalinis Kauno miesto 

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas"

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 

M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

didesnėmis uždirbamomis lėšomis (tiek skaitine verte, tiek dalimi bendroje pajamų 
struktūroje) pasižymi koncertinės įstaigos bei teatrai (žr. 

Pav. 3-20 Kultūros įstaigų uždirbtos lėšos Lt (2009
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Privačios lėšos (parama iš privačių asmenų, įmonių) 
įstaigų finansavimo šaltinis. Tačiau tik nedidelė dalis įstaigų pritraukia didesnį šių 
lėšų kiekį. Rėmėjų skirtomis lėšomis išlaikoma Viešoji įstaiga
Adamkaus biblioteka-muziejus, nemažai privačių lėšų pritraukia Kauno šokio 
teatras „Aura“, Kauno kultūros centras „Tautos namai“
Kaunas 2011“ bei Kauno kino studija. Vidutiniškai
pritraukia daugiau nei 560 tūkst. Lt privačių lėšų. 

Pajamų dinamika. Kultūros įstaigų pajamas sudaro
parduotos bilietus, patalpų nuomą ir kitos lėšos, kurias įstaiga uždirba už teikiamas 
paslaugas bei privačių asmenų parama, 2 proc. gy
Analizuojant kultūros įstaigų gaunamų pajamų dinamiką 2009
šaltinius galime matyti, kad didėjo bendra uždirbamų bei privačių lėšų dalis. Taip 
pat savivaldybė daugiau lėšų skyrė kultūros projektams. 2009
mažėjo lėšų, pritraukiamų per projektų teikimą valstybės biudžeto programoms 
(LR Kultūros rėmimo fondo, LR Kultūros ministerijos ir kt.)
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Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Kauno miesto muziejus

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 

M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
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didesnėmis uždirbamomis lėšomis (tiek skaitine verte, tiek dalimi bendroje pajamų 
ės įstaigos bei teatrai (žr. Pav. 3-20).  

 

staigų uždirbtos lėšos Lt (2009-2011 m. vidurkis). 
veiklos ataskaitos. 

Privačios lėšos (parama iš privačių asmenų, įmonių) – kitas svarbus dalies kultūros 
įstaigų finansavimo šaltinis. Tačiau tik nedidelė dalis įstaigų pritraukia didesnį šių 

ėjų skirtomis lėšomis išlaikoma Viešoji įstaiga Prezidento Valdo 
muziejus, nemažai privačių lėšų pritraukia Kauno šokio 

kultūros centras „Tautos namai“, Viešoji įstaiga „Hanza 
Vidutiniškai per metus Kultūros įstaigos 

Kultūros įstaigų pajamas sudaro uždirbtos lėšos, t.y. lėšos už 
parduotos bilietus, patalpų nuomą ir kitos lėšos, kurias įstaiga uždirba už teikiamas 
paslaugas bei privačių asmenų parama, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 
Analizuojant kultūros įstaigų gaunamų pajamų dinamiką 2009-2011 m. pagal lėšų 
šaltinius galime matyti, kad didėjo bendra uždirbamų bei privačių lėšų dalis. Taip 
pat savivaldybė daugiau lėšų skyrė kultūros projektams. 2009-2011 m. laikotarpiu 
mažėjo lėšų, pritraukiamų per projektų teikimą valstybės biudžeto programoms 
(LR Kultūros rėmimo fondo, LR Kultūros ministerijos ir kt.) (žr. Pav. 3-21).  
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Pav. 
2009-
Šaltinis: Kauno 

Vertinant bendrus kultūros įstaigų finansinio efektyvumo rodiklius, tokius kaip 
savivaldybės skiriamo finansavimo sa
lėšomis, 
kultūros ir sporto centas, VšĮ Artkomas“, VšĮ Kauno mažasis teatras, o 
intensyviausią projektinę veiklą vykdo 
„Artkomas“, Kauno menininkų namai. 

Pav. 
rodiklių palyginimas

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
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Vienam iš savivaldybės biudžeto skirtam litui tenka įstaigos uždirbtų lėšų

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pav. 3-21 Bendra pajamų dinamika pagal atskirus šaltinius, tūkst. Lt, 
-2011 m. 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Vertinant bendrus kultūros įstaigų finansinio efektyvumo rodiklius, tokius kaip 
savivaldybės skiriamo finansavimo santykis su įstaigos projektinėmis ir uždirbtomis 
lėšomis, darytina išvada, jog efektyviausiai pajamas generuoja VšĮ „Girstučio“ 
kultūros ir sporto centas, VšĮ Artkomas“, VšĮ Kauno mažasis teatras, o 
intensyviausią projektinę veiklą vykdo Kauno kultūros cent
„Artkomas“, Kauno menininkų namai.  

Pav. 3-22 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
rodiklių palyginimas.  

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų finansinė
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valstybės programų)
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Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui] 

59 

 

pajamų dinamika pagal atskirus šaltinius, tūkst. Lt, 

kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Vertinant bendrus kultūros įstaigų finansinio efektyvumo rodiklius, tokius kaip 
ntykis su įstaigos projektinėmis ir uždirbtomis 

efektyviausiai pajamas generuoja VšĮ „Girstučio“ 
kultūros ir sporto centas, VšĮ Artkomas“, VšĮ Kauno mažasis teatras, o 

ltūros centras „Tautos namai“, VšĮ 

 

kultūros įstaigų 2011 m. finansinių 

inansinės ataskaitos.  
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Atsižvelgiant į nebiudžetinių lėšų įstaigos biudžete dalį ir įstaigos uždirbtas lėšas
(pajamas už teikiamas paslaugas)
galima išskirti į kelias kategorijas: 

� Įstaigos iš esmės išlaikomos 
biudžete): Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras, M. Ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejus, Kauno miesto muziejus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus,
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras  „Ąžuolynas“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, Kauno 
menininkų namai, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. 

� Jautrios savivaldybės finansavimui įstaigos
(pajamos neviršija 100 tūkst., nuosavų lėšų dalis 
Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno kultūros centras „Tautos namai“
(atsižvelgiant į sąlyginai trumpą šios įstaigos veiklos laik
kisti).  

� Turinčios veiklos perspektyvą įstaigos
nuo 10 iki 30 proc.): Kauno miesto simfoninis orkestras,
šokio teatras „Aura“.  

� Finansiškai gyvybingos įstaigos
70 proc.): Viešoji staiga „Teatro projektai“, Viešoji įstaiga „Kauno mažasis teatras“, VšĮ „Artkomas“. 

� Įstaigos, pasižyminčios aukštu pajamų lygiu
„Hanza Kaunas“, Viešoji įstaigas „Girstučio“ kultūros ir sporto centras“.

� Gebančios savarankiškai išsilaikyti
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka

Pav. 
rodiklius. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Atsižvelgiant į nebiudžetinių lėšų įstaigos biudžete dalį ir įstaigos uždirbtas lėšas
(pajamas už teikiamas paslaugas), Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas 
galima išskirti į kelias kategorijas:  

Įstaigos iš esmės išlaikomos iš savivaldybės biudžeto (iki 10 proc. nuosavų lėšų įstaigos 
Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras, M. Ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 

muziejus, Kauno miesto muziejus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus,
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras  „Ąžuolynas“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, Kauno 
menininkų namai, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. 
Jautrios savivaldybės finansavimui įstaigos arba priklausomos nuo biudžetinio finans
(pajamos neviršija 100 tūkst., nuosavų lėšų dalis – apie 10 proc.)
Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno kultūros centras „Tautos namai“
(atsižvelgiant į sąlyginai trumpą šios įstaigos veiklos laikotarpį, jos statusas ateityje potencialiai gali 

Turinčios veiklos perspektyvą įstaigos (pajamos neviršija 200 tūkst., nuosavų lėšų dalis 
Kauno miesto simfoninis orkestras, Koncertinė įstaiga Kauno bigben

Finansiškai gyvybingos įstaigos (pajamos neviršija 200 tūkst., nuosavų lėšų dalis 
Viešoji staiga „Teatro projektai“, Viešoji įstaiga „Kauno mažasis teatras“, VšĮ „Artkomas“. 

Įstaigos, pasižyminčios aukštu pajamų lygiu (pajamos viršija 400 tūkst.): 
„Hanza Kaunas“, Viešoji įstaigas „Girstučio“ kultūros ir sporto centras“. 
Gebančios savarankiškai išsilaikyti (nuosavų lėšų dalis – daugiau nei 80 proc.)
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras, Viešoji įstaiga „Ąžuolyno“ meškučių cirkas“, Viešoji įstaiga 
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.  

Pav. 3-23 Kauno miesto kultūros įstaigų pasiskirstymas pagal finansinius 
rodiklius.  
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Atsižvelgiant į nebiudžetinių lėšų įstaigos biudžete dalį ir įstaigos uždirbtas lėšas 
, Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas 

10 proc. nuosavų lėšų įstaigos 
Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras, M. Ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 

muziejus, Kauno miesto muziejus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus, 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras  „Ąžuolynas“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, Kauno 
menininkų namai, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.  

arba priklausomos nuo biudžetinio finansavimo 
apie 10 proc.): Kauno kamerinis teatras, 

Kauno pantomimos ir plastikos teatras, Kauno kultūros centras „Tautos namai“, Kauno kino studija 
otarpį, jos statusas ateityje potencialiai gali 

(pajamos neviršija 200 tūkst., nuosavų lėšų dalis – 
Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas, Kauno 

(pajamos neviršija 200 tūkst., nuosavų lėšų dalis – nuo 40 iki 
Viešoji staiga „Teatro projektai“, Viešoji įstaiga „Kauno mažasis teatras“, VšĮ „Artkomas“.  

(pajamos viršija 400 tūkst.): Viešoji Įstaiga 
 

daugiau nei 80 proc.): Viešoji įstaiga 
, Viešoji įstaiga „Ąžuolyno“ meškučių cirkas“, Viešoji įstaiga 

 

Kauno miesto kultūros įstaigų pasiskirstymas pagal finansinius 



 

 

3.2.5.5  KULTŪROS ĮSTAIGŲ Ž

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. Per 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaičius nežymiai mažėjo (žr. 
3-24). Net ir įkūrus dvi naujas kultūros įstaigas 2011 m., darbuotojų skaičius liko 
mažesnis nei 2010 m. 2012 metais bendram kultūros įstaigų darbuotojų skaičiui 
įtakos turės pradėta koncertinių į
Kaunas

Pav. 
Šaltinis: Kauno 

Nuo 2009 m. 2 darbuotojais padidėjo Kauno pantomimos ir plas
menininkų namų, „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kolektyvai. Kitose įstaigose 
darbuotojų skaičius nekito arba kito labai mažai (+/

Pav. 
(pagal autorines sutartis samdom
įtrauktas). 
Šaltinis: K
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Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka

Viešoji įstaiga "Teatro projektai"

Administracinis personalas

Savivaldybės biudžeto lėšų dalis kultūros įstaigų biudžete vidutiniškai sudaro 
70 proc. 
yra finansavimo užtikrinimas
sąlyginė veiklos laisvė. 
neleidžia generuoti pakankamai pajamų, ka
išsilaikytų. 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ULTŪROS ĮSTAIGŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. Per 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaičius nežymiai mažėjo (žr. 

). Net ir įkūrus dvi naujas kultūros įstaigas 2011 m., darbuotojų skaičius liko 
mažesnis nei 2010 m. 2012 metais bendram kultūros įstaigų darbuotojų skaičiui 
įtakos turės pradėta koncertinių įstaigų reorganizacija bei Viešoji įstaiga
Kaunas 2011“ likvidavimas.  

Pav. 3-24 Kultūros įstaigų darbuotojai, 2009-2011 m.
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos ataskaitos.

Nuo 2009 m. 2 darbuotojais padidėjo Kauno pantomimos ir plas
menininkų namų, „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kolektyvai. Kitose įstaigose 
darbuotojų skaičius nekito arba kito labai mažai (+/- 

Pav. 3-25 Darbuotojų skaičius Kauno m. kultūros įstaigose 2011m., etatai 
(pagal autorines sutartis samdomų darbuotojų skaič
įtrauktas).  
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašai. 
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Kauno pantomimos ir plastikos teatras
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Kauno kino studija
Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meškučių cirkas"

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
VšĮ "Artkomas"

Viešoji įstaiga "Teatro projektai"

Administracinis personalas Kūrybinis personalas Techninis aptarnaujantysis personalas

Savivaldybės biudžeto lėšų dalis kultūros įstaigų biudžete vidutiniškai sudaro 
70 proc. Didžiausią įtaką darantis veiksnys kultūros įstaigų teisiniam statusui 
yra finansavimo užtikrinimas, kuris tam tikrų įstaigų atveju
sąlyginė veiklos laisvė. Kauno miesto kultūros rinka yra 
neleidžia generuoti pakankamai pajamų, kad kultūros įstaigos savarankiškai 
išsilaikytų.  
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Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. Per 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaičius nežymiai mažėjo (žr. Pav. 

). Net ir įkūrus dvi naujas kultūros įstaigas 2011 m., darbuotojų skaičius liko 
mažesnis nei 2010 m. 2012 metais bendram kultūros įstaigų darbuotojų skaičiui 

staigų reorganizacija bei Viešoji įstaiga „Hanza 

 

2011 m. 
kultūros įstaigų veiklos ataskaitos. 

Nuo 2009 m. 2 darbuotojais padidėjo Kauno pantomimos ir plastikos teatro, Kauno 
menininkų namų, „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kolektyvai. Kitose įstaigose 

 1 darbuotojas).   

 

no m. kultūros įstaigose 2011m., etatai 
darbuotojų skaičius į analizę nėra 

ultūros įstaigų etatų sąrašai.  
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Kiekvienos įstaigos darbuotojų struktūra priklauso nuo įstaigos v
koordinacinę, renginių organizavimo funkciją atliekančių įstaigų, turinčių didelį 
vadybinės veiklos krūvį administracinis personalas yra didesnis. Lyginant su 
bendru darbuotojų skaičiumi
turi kultūros centrai, šių darbuotojų poreikį lemia didelių patalpų ir renginių 
techninio aptarnavimo poreikis. Kūrybiniai darbuotojai visose kultūros įstaigose 
sudaro apie 65 proc. Reikia pažymėti, kad prie kūrybinių darbuotojų taip pat 
priskiriami vi
yra koncertinių įstaigų personalo struktūroje (apie 80 proc.), taip pat teatrų (60 
proc.), tačiau svarbu paminėti, kad siekiant optimizuoti išlaidas personalui didelė 
kūrybinio personal
projektuose. 

Nedideli atlikėjų ir kūrybinių darbuotojų atlyginimai menkina galimybes pritraukti 
profesionalius atlikėjus ir kūrybinius darbuotojus, tai lemia kvalifikuoto personalo 
trūkumą, te
kitų teatrų, kartais būna labai sudėtinga suderinti tvarkaraščius).
darbuotojų kartais pasitelkiama savanorių, praktiką atliekančių studentų pagalba. 
Viešosios įstaigos Prezid
darbai organizuojami savanorių ir praktiką atliekančių VDU studentų pagalba. 
Viešosios įstaigos "Hanza Kaunas 2011" 
savanorių (
savanoriai“ nariai

Pav. 
pareigybes
Šaltinis: 

Aktoriai, artistai, atlikėjai
Bibliotekininkai

Padalinių /  skyrių vedėjai
Valytojai

Pulto grupių atsakingieji
Direktoriai

Finansininkas
Kitas administracinis personalas

Kitas aptarnaujantysis personalas
Koncertmeisteriai, jų padėjėjai
Pastatų priežiūros darbininkai

Kultūrinės veiklos vadybininkai
Muziejininkai

Apšvietėjai, garso operatoriai, dekoracijų 
Salės prižiūrėtojai, scenos darbininkai

Pavaduotojai ūkio reikalams
Kasininkai

Meno vadovai
Pavaduotojas kultūrinei  veiklai

Rūbininkai
Bibliografai

Dailininkai, dizaineriai
Fondų, rinkinių saugotojai
Inžinieriai / IT specialistai

Dirigentai
Redaktoriai

Ekskursiju vadovai
Vairuotojai

Viešųjų ryšuų specialistai
Archyvarai

Baletmeisteriai, choreografai
Siuvėjai, kostiumininkai

Bilietų kontrolieriai
Renginių organizatoriai

Vertėjai
Fotografai
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Kiekvienos įstaigos darbuotojų struktūra priklauso nuo įstaigos v
koordinacinę, renginių organizavimo funkciją atliekančių įstaigų, turinčių didelį 
vadybinės veiklos krūvį administracinis personalas yra didesnis. Lyginant su 
bendru darbuotojų skaičiumi, didžiausią techninį personalą (daugiau nei 50 pro
turi kultūros centrai, šių darbuotojų poreikį lemia didelių patalpų ir renginių 
techninio aptarnavimo poreikis. Kūrybiniai darbuotojai visose kultūros įstaigose 
sudaro apie 65 proc. Reikia pažymėti, kad prie kūrybinių darbuotojų taip pat 
priskiriami visi bibliotekininkai. Santykinai daugiausiai kūrybinių darbuotojų etatų 
yra koncertinių įstaigų personalo struktūroje (apie 80 proc.), taip pat teatrų (60 
proc.), tačiau svarbu paminėti, kad siekiant optimizuoti išlaidas personalui didelė 
kūrybinio personalo dalis yra samdoma pagal poreikį laikinam darbui tam tikruose 
projektuose.  

Nedideli atlikėjų ir kūrybinių darbuotojų atlyginimai menkina galimybes pritraukti 
profesionalius atlikėjus ir kūrybinius darbuotojus, tai lemia kvalifikuoto personalo 
trūkumą, teatro trupių sudėties netolygumą (reikia papildomai samdyti aktorius iš 
kitų teatrų, kartais būna labai sudėtinga suderinti tvarkaraščius).
darbuotojų kartais pasitelkiama savanorių, praktiką atliekančių studentų pagalba. 
Viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos
darbai organizuojami savanorių ir praktiką atliekančių VDU studentų pagalba. 
Viešosios įstaigos "Hanza Kaunas 2011" renginiams buvo pasitelkiama apie 200 
savanorių (viduramžių kultūros klubas prie VU K
savanoriai“ nariai), kurie prieš tai buvo apmokyti. 

Pav. 3-26 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų personalas pagal 
pareigybes 2012 m.  
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašai. 
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Bibliografai

Dailininkai, dizaineriai
Fondų, rinkinių saugotojai
Inžinieriai / IT specialistai

Dirigentai
Redaktoriai

Ekskursiju vadovai
Vairuotojai

Viešųjų ryšuų specialistai
Archyvarai

Baletmeisteriai, choreografai
Siuvėjai, kostiumininkai

Bilietų kontrolieriai
Renginių organizatoriai

Vertėjai
Fotografai
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Kiekvienos įstaigos darbuotojų struktūra priklauso nuo įstaigos veiklos specifikos: 
koordinacinę, renginių organizavimo funkciją atliekančių įstaigų, turinčių didelį 
vadybinės veiklos krūvį administracinis personalas yra didesnis. Lyginant su 

didžiausią techninį personalą (daugiau nei 50 proc.) 
turi kultūros centrai, šių darbuotojų poreikį lemia didelių patalpų ir renginių 
techninio aptarnavimo poreikis. Kūrybiniai darbuotojai visose kultūros įstaigose 
sudaro apie 65 proc. Reikia pažymėti, kad prie kūrybinių darbuotojų taip pat 

si bibliotekininkai. Santykinai daugiausiai kūrybinių darbuotojų etatų 
yra koncertinių įstaigų personalo struktūroje (apie 80 proc.), taip pat teatrų (60 
proc.), tačiau svarbu paminėti, kad siekiant optimizuoti išlaidas personalui didelė 

o dalis yra samdoma pagal poreikį laikinam darbui tam tikruose 

Nedideli atlikėjų ir kūrybinių darbuotojų atlyginimai menkina galimybes pritraukti 
profesionalius atlikėjus ir kūrybinius darbuotojus, tai lemia kvalifikuoto personalo 

papildomai samdyti aktorius iš 
kitų teatrų, kartais būna labai sudėtinga suderinti tvarkaraščius). Trūkstant 
darbuotojų kartais pasitelkiama savanorių, praktiką atliekančių studentų pagalba. 

ento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus renginiai ir 
darbai organizuojami savanorių ir praktiką atliekančių VDU studentų pagalba. 

renginiams buvo pasitelkiama apie 200 
viduramžių kultūros klubas prie VU KHF, organizacijos „Sporto 

 

kultūros įstaigų personalas pagal 

ūros įstaigų etatų sąrašai.  
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Kvalifikacijos kėlimas yra svarbus siekiant išlaikyti ir kelti teikiamų paslaugų 
kokybę, taip pat yra svarbus darbuotojus motyvuojantis veiksnys. Kaip galime 
matyti iš aukščiau pateikiamo grafiko
apie penktadalis visų kultūros įstaigų darbuotojų. Tačiau ši dalis yra labai skirtinga 
atskirose įstaigose. Santykinai didesnė kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis yra 
muziejuose (apie 47 proc. visų darbuotojų per
(68 proc.), teatruose
išsiskiria koncertinės įstaigos (5 proc. visų darbuotojų per 3 metus), kultūros 
centrai (10 proc.). Koncertinių įstaigų vadovai pažymi, kad
šiose įstaigose dirba antraeilėse pareigose ir kvalifikaciją kelia savo iniciatyva ir 
lėšomis. 

Didžioji dalis kultūros įstaigų darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (67 proc.). Šį 
išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis atskirose 
ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje) iki 100 proc. Didžiojoje daugumoje 
kultūros įstaigų aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis didesnė nei 60 proc. 
Mažesne aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalim
kuriose dirba daugiau techninių darbuotojų (Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka, 

Pav. 3-27 Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą ir veiklos pobūdį. 

Kauno miesto kultūros įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo problemos ir galimi 
veiklos optimizavimo sprendimai: 

� Šiandieninės kultūros įstaigos yra priverstos realizuoti tokius įgūdžiu, kurie kultūr
užtikrinti savo veiklos tęstinumą bei pragyvenimo šaltinį išnaudojant verslo pasaulio vadybos 
modelius10. Kauno miesto kultūros įstaigose su vadybos darbu susijusios pareigybės yra įvardijamos 
gana įvairiai, nėra aiškiai apibrėžtos vadyb
įstaigų įgyvendino savo veiklą apskritai be projektų vadovų, už kultūros renginių organizavimą ir 
projektų rengimą atsakingų specialistų. 
orkestras ir Kauno kultūros centras „Tautos namai", renginių organizatorių 
tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 
kultūros centrai. Nė pusė kultūros įstaigų neturi ku
renginių kokybė, krenta renginių išbaigtumo ir efektyvumo lygis, kultūros įstaigos praranda galimybę 
pritraukti papildomas lėšas savo veiklai per projektinę veiklą, renginių viešinimą tradicinių ir 
informacinių priemonių pavidalu (atnaujinant įstaigų internetines svetaines, platinant naujienlaiškius, 
didinant savo įstaigos žinomumą, užmezgant partnerytės ryšius ir pan.). 

                                        
9 Išimtis 
proc. visų darbuotojų.
10 Ina Pukelytė, 
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Kvalifikacijos kėlimas yra svarbus siekiant išlaikyti ir kelti teikiamų paslaugų 
kokybę, taip pat yra svarbus darbuotojus motyvuojantis veiksnys. Kaip galime 
matyti iš aukščiau pateikiamo grafiko (žr. Pav. 3-24
apie penktadalis visų kultūros įstaigų darbuotojų. Tačiau ši dalis yra labai skirtinga 
atskirose įstaigose. Santykinai didesnė kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis yra 
muziejuose (apie 47 proc. visų darbuotojų per 3 metus) bei viešojoje bibliotekoje 
(68 proc.), teatruose9 (31 proc.). Maža kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalimi 
išsiskiria koncertinės įstaigos (5 proc. visų darbuotojų per 3 metus), kultūros 
centrai (10 proc.). Koncertinių įstaigų vadovai pažymi, kad
šiose įstaigose dirba antraeilėse pareigose ir kvalifikaciją kelia savo iniciatyva ir 
lėšomis.  

Didžioji dalis kultūros įstaigų darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (67 proc.). Šį 
išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis atskirose įstaigose varijuoja nuo 35 proc. (M. 
ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje) iki 100 proc. Didžiojoje daugumoje 
kultūros įstaigų aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis didesnė nei 60 proc. 
Mažesne aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalim
kuriose dirba daugiau techninių darbuotojų (Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka, Viešiji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras).

    

tojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą ir veiklos pobūdį.  

Kauno miesto kultūros įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo problemos ir galimi 
veiklos optimizavimo sprendimai:  

Šiandieninės kultūros įstaigos yra priverstos realizuoti tokius įgūdžiu, kurie kultūr
užtikrinti savo veiklos tęstinumą bei pragyvenimo šaltinį išnaudojant verslo pasaulio vadybos 

. Kauno miesto kultūros įstaigose su vadybos darbu susijusios pareigybės yra įvardijamos 
gana įvairiai, nėra aiškiai apibrėžtos vadybinės veiklos ribos. Dalis Kauno 
įstaigų įgyvendino savo veiklą apskritai be projektų vadovų, už kultūros renginių organizavimą ir 
projektų rengimą atsakingų specialistų. Viešųjų ryšių specialistus turi tik Kauno miesto simfonin
orkestras ir Kauno kultūros centras „Tautos namai", renginių organizatorių 
tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 
kultūros centrai. Nė pusė kultūros įstaigų neturi kultūrinės veiklos vadybininkų. 
renginių kokybė, krenta renginių išbaigtumo ir efektyvumo lygis, kultūros įstaigos praranda galimybę 
pritraukti papildomas lėšas savo veiklai per projektinę veiklą, renginių viešinimą tradicinių ir 

priemonių pavidalu (atnaujinant įstaigų internetines svetaines, platinant naujienlaiškius, 
didinant savo įstaigos žinomumą, užmezgant partnerytės ryšius ir pan.).  

                                                
Išimtis – Kauno kamerinis teatras, kuriame kvalifikaciją per trejus metus kėlė tik apie 5 

proc. visų darbuotojų. 
Ina Pukelytė, Valstybinių kultūros organizacijų vadyba, Organizacijų vadyba, 2008. 
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Kvalifikacijos kėlimas yra svarbus siekiant išlaikyti ir kelti teikiamų paslaugų 
kokybę, taip pat yra svarbus darbuotojus motyvuojantis veiksnys. Kaip galime 

24), kvalifikaciją per metus kėlė 
apie penktadalis visų kultūros įstaigų darbuotojų. Tačiau ši dalis yra labai skirtinga 
atskirose įstaigose. Santykinai didesnė kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis yra 

3 metus) bei viešojoje bibliotekoje 
(31 proc.). Maža kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalimi 

išsiskiria koncertinės įstaigos (5 proc. visų darbuotojų per 3 metus), kultūros 
centrai (10 proc.). Koncertinių įstaigų vadovai pažymi, kad nemaža dalis jų atlikėjų 
šiose įstaigose dirba antraeilėse pareigose ir kvalifikaciją kelia savo iniciatyva ir 

Didžioji dalis kultūros įstaigų darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (67 proc.). Šį 
įstaigose varijuoja nuo 35 proc. (M. 

ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje) iki 100 proc. Didžiojoje daugumoje 
kultūros įstaigų aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis didesnė nei 60 proc. 
Mažesne aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalimi pasižymi tos įstaigos, 
kuriose dirba daugiau techninių darbuotojų (Kauno miesto savivaldybės Vinco 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centras). 

 

Kauno miesto kultūros įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo problemos ir galimi 

Šiandieninės kultūros įstaigos yra priverstos realizuoti tokius įgūdžiu, kurie kultūros veikėjams leistų 
užtikrinti savo veiklos tęstinumą bei pragyvenimo šaltinį išnaudojant verslo pasaulio vadybos 

. Kauno miesto kultūros įstaigose su vadybos darbu susijusios pareigybės yra įvardijamos 
inės veiklos ribos. Dalis Kauno miesto savivaldybės kultūros 

įstaigų įgyvendino savo veiklą apskritai be projektų vadovų, už kultūros renginių organizavimą ir 
Viešųjų ryšių specialistus turi tik Kauno miesto simfoninis 

orkestras ir Kauno kultūros centras „Tautos namai", renginių organizatorių – Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų muziejus, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 

ltūrinės veiklos vadybininkų. Dėl to nukenčia 
renginių kokybė, krenta renginių išbaigtumo ir efektyvumo lygis, kultūros įstaigos praranda galimybę 
pritraukti papildomas lėšas savo veiklai per projektinę veiklą, renginių viešinimą tradicinių ir 

priemonių pavidalu (atnaujinant įstaigų internetines svetaines, platinant naujienlaiškius, 
 

nis teatras, kuriame kvalifikaciją per trejus metus kėlė tik apie 5 

, Organizacijų vadyba, 2008.  

65%

kūrybiniai

techniniai

administracija



 

 

� Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos neturi 
tad dėl skirtingų darbuotojų pareigybių ir neaiškių jų funkcijų sunku įvertinti, ar tam tikrų darbuotojų 
veikla nesidubliuoja. S
pareigybių instrukcijas ir paskirstyti darbu

� Nepaisant to, kad techninis personalas daugelyje kultūros įstaigų yra kiek įmanoma sumažintas, į visas 
gyvenimo sritis skverbiantis informacinėms technologijoms, tikslinga būtų sumažinti kasininkų etatų 
skaičių (teatruose, kultūros cent
laiką priderinant prie renginių grafiko. 

� Taip pat būtų tikslinga optimizuoti kultūros įstaigų vairuotojų užimtumą, sukuriant etatų skaičių pagal 
poreikį visoms kultūros įstaigoms, ar įs
vairuotojų etatus turi trys kultūros įstaigos: M. ir K.
muzikos ansamblis „Ainiai" ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. 

� Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos taip pat skiria nepakankamą dėmesį ir išteklius internetinei 
reprezentacijai ir informacijos sklaidai. Daugelio jų
neinformatyvios. Įvertinus tai, kad internatinių tinklapi
specifinių įgūdžių reikalaujantis procesas, kurio nuoseklumui užtikrinti kiekvienoje kultūros įstaigoje 
turėtų dirbti tinklapių administratoriai
būtų galima spręsti apjungiant visų įstaigų tinklapių administravimą į vientisą sistemą, kurios priežiūra 
ir populiarinimu rūpintųsi atitinkamas kompetencijas ir žmogiškuosius išteklius turinti įstaiga

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos neturi pasitvirtinusios darbuotojų pareiginių i
tad dėl skirtingų darbuotojų pareigybių ir neaiškių jų funkcijų sunku įvertinti, ar tam tikrų darbuotojų 
veikla nesidubliuoja. Siekiant optimizuoti kultūros įstaigų personalą
pareigybių instrukcijas ir paskirstyti darbuotojų atsakomybes. 
Nepaisant to, kad techninis personalas daugelyje kultūros įstaigų yra kiek įmanoma sumažintas, į visas 
gyvenimo sritis skverbiantis informacinėms technologijoms, tikslinga būtų sumažinti kasininkų etatų 
skaičių (teatruose, kultūros centruose) sudarant sutartis su bilietų platintojais internetu, kasų darbo 
laiką priderinant prie renginių grafiko.  
Taip pat būtų tikslinga optimizuoti kultūros įstaigų vairuotojų užimtumą, sukuriant etatų skaičių pagal 
poreikį visoms kultūros įstaigoms, ar įstaigų grupėms (muziejams, koncertinėms įstaigoms). Šiuo metu 
vairuotojų etatus turi trys kultūros įstaigos: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Kauno 
muzikos ansamblis „Ainiai" ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. 

o miesto savivaldybės kultūros įstaigos taip pat skiria nepakankamą dėmesį ir išteklius internetinei 
formacijos sklaidai. Daugelio jų internetinės svetainės yra nepatrauklios ir 

neinformatyvios. Įvertinus tai, kad internatinių tinklapių priežiūra ir administravimas yra brangus ir 
specifinių įgūdžių reikalaujantis procesas, kurio nuoseklumui užtikrinti kiekvienoje kultūros įstaigoje 
turėtų dirbti tinklapių administratoriai. Siekiant išvengti papildomų išlaidų personalui, 

ų galima spręsti apjungiant visų įstaigų tinklapių administravimą į vientisą sistemą, kurios priežiūra 
rūpintųsi atitinkamas kompetencijas ir žmogiškuosius išteklius turinti įstaiga
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tvirtinusios darbuotojų pareiginių instrukcijų, 
tad dėl skirtingų darbuotojų pareigybių ir neaiškių jų funkcijų sunku įvertinti, ar tam tikrų darbuotojų 

iekiant optimizuoti kultūros įstaigų personalą, reikalinga suformuluoti 

Nepaisant to, kad techninis personalas daugelyje kultūros įstaigų yra kiek įmanoma sumažintas, į visas 
gyvenimo sritis skverbiantis informacinėms technologijoms, tikslinga būtų sumažinti kasininkų etatų 

uose) sudarant sutartis su bilietų platintojais internetu, kasų darbo 

Taip pat būtų tikslinga optimizuoti kultūros įstaigų vairuotojų užimtumą, sukuriant etatų skaičių pagal 
taigų grupėms (muziejams, koncertinėms įstaigoms). Šiuo metu 

Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Kauno 
muzikos ansamblis „Ainiai" ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.  

o miesto savivaldybės kultūros įstaigos taip pat skiria nepakankamą dėmesį ir išteklius internetinei 
internetinės svetainės yra nepatrauklios ir 

ų priežiūra ir administravimas yra brangus ir 
specifinių įgūdžių reikalaujantis procesas, kurio nuoseklumui užtikrinti kiekvienoje kultūros įstaigoje 

išlaidų personalui, šią problemą 
ų galima spręsti apjungiant visų įstaigų tinklapių administravimą į vientisą sistemą, kurios priežiūra 

rūpintųsi atitinkamas kompetencijas ir žmogiškuosius išteklius turinti įstaiga.  



 

 

3.3 KAUNO MIESTO GYVENTOJ

3.3.1  TYRIMO METODO

Siekiant visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste 
bei gyventojų pasitenkinimą šiomis paslaugomis ir jų atitikimą jų lūkesčiams
atliekamas Kauno miesto ir regiono gyventojų nuomonės tyrimas. 

Tyrimui buvo naudoj
metodas, sudarantis dideles anketų sklaidos galimybes ir pasižymintis aukštu 
grįžtamumo lygiu. 
<www.apklausa.lt
savivaldybės svetainėje <
„Kamanė“ <
Kauną” <
buvo išplatinti el. paštu.  

Apklausa atlikta 2012.06.26 

Statistinis 

Leistina duomenų paklaida 
tikrosios parametro re
0,04, patikimumo lygmuo (tikimybė) 

Standartinė rezultatų paklaida pagal t

Standartinė paklaida 

Tai reiškia, jog esant normaliam pasiskirstymui 95 proc. visų stebėjimo reikšmių 
papuola į x
kintamojo reik
intervalo ribos

Atsakymų 
pasiskirstymas 

50 

Atrankos dydis  
10 31 
30 17.9 
50 13.9 
75 11.3 
100 9.8 
150 8 
200 6.9 
300 5.7 
400 4.9 
500 4.4 
600 4 
700 3.7 
800 3.5 
900 3.3 
1000 3.1 

Paaiškinimas
vietovė
gyvenamojoje vietov

tikimybe galime teigti, jog tikroji reikšm
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AUNO MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMAS 

YRIMO METODOLOGIJA  
Siekiant visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste 
bei gyventojų pasitenkinimą šiomis paslaugomis ir jų atitikimą jų lūkesčiams
atliekamas Kauno miesto ir regiono gyventojų nuomonės tyrimas. 

Tyrimui buvo naudojamas kiekybinio tyrimo – internetinės apklausos 
metodas, sudarantis dideles anketų sklaidos galimybes ir pasižymintis aukštu 
grįžtamumo lygiu. Parengta anketa buvo patalpinta apklausų sistemoje 

www.apklausa.lt>. Nuorodos į apklausas buvo patalpintos Kauno miesto 
savivaldybės svetainėje <www.kaunas.lt>, profesionalaus meno žinių portal
„Kamanė“ <www.kamane.lt>, informaciniame portale Kauno gyvent
Kauną” <www.myliukauna.lt>, taip pat keli šimtai kvietimų dalyvauti apklausoje 
buvo išplatinti el. paštu.   

Apklausa atlikta 2012.06.26 – 2012.07.20 apklausiant 533 respondentus. 

Statistinis duomenų patikimumas. 

Leistina duomenų paklaida – tai dydis, kuriuo pagal tikimybių teoriją gali nuo 
tikrosios parametro reikšmės nukrypti įverčio reikšmė: 
0,04, patikimumo lygmuo (tikimybė) – 95 proc.  

Standartinė rezultatų paklaida pagal tikimybių teoriją skaičiuojama tokiu būdu:

Standartinė paklaida � � 	√
���

�
 

Tai reiškia, jog esant normaliam pasiskirstymui 95 proc. visų stebėjimo reikšmių 
papuola į x-2s – x+2s intervalą. Intervalo dydis priklauso nuo atrankos dydžio ir 
kintamojo reikšmių išsibarstymo. Lentelėje pateikiamos 95 proc
intervalo ribos, esant įvairiems atrankos dydžiams ir atsakymų pasiskirstymui. 

45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 

      
30.8 30.4 29.6 28.4 26.8 24.8 
17.8 17.5 17.1 16.4 15.5 14.3 
13.8 13.6 13.2 12.7 12 11.1 
11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 
9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 
8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 
6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 
5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 
4.9 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 
4.4 4.3 4.2 4 3.8 3.5 
4 3.9 3.8 3.7 3.5 3.2 
3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3 
3.4 3.4 3.3 3.2 3 2.8 
3.2 3.2 3.1 3 2.8 2.6 
3.1 3 3 2.8 3.7 3.5 

Paaiškinimas: Tarkime, kad 700 respondentų atsakė į klausim
vietovės kultūrinę įvairovę. Tarkime, kad 25 % jų pasakė
gyvenamojoje vietovėje yra įvairus ir patenkina jų poreikius. Tai reiškia, kad su 95 % 

tikimybe galime teigti, jog tikroji reikšmė yra 25 % ± 3.2 % inter
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Siekiant visapusiškai įvertinti kultūros paslaugų ir produktų poreikį Kauno mieste 
bei gyventojų pasitenkinimą šiomis paslaugomis ir jų atitikimą jų lūkesčiams, buvo 
atliekamas Kauno miesto ir regiono gyventojų nuomonės tyrimas.  

internetinės apklausos CAWI 
metodas, sudarantis dideles anketų sklaidos galimybes ir pasižymintis aukštu 

Parengta anketa buvo patalpinta apklausų sistemoje 
uorodos į apklausas buvo patalpintos Kauno miesto 

rofesionalaus meno žinių portale 
>, informaciniame portale Kauno gyventojams “Myliu 

keli šimtai kvietimų dalyvauti apklausoje 

apklausiant 533 respondentus.  

tai dydis, kuriuo pagal tikimybių teoriją gali nuo 
ikšmės nukrypti įverčio reikšmė: leistina duomenų paklaida – 

ikimybių teoriją skaičiuojama tokiu būdu: 

Tai reiškia, jog esant normaliam pasiskirstymui 95 proc. visų stebėjimo reikšmių 
Intervalo dydis priklauso nuo atrankos dydžio ir 

šmių išsibarstymo. Lentelėje pateikiamos 95 proc. patikimumo 
, esant įvairiems atrankos dydžiams ir atsakymų pasiskirstymui.  

 15/85 10/90 5/95 

   
22.1 18.6 13.5 
12.8 10.7 7.8 
9.9 8.3 6 
8.1 6.8 4.9 
7 5.9 4.3 
5.7 4.8 3.5 
4.9 4.2 3 
4 3.4 2.5 
3.5 2.9 2.1 
3.1 2.6 1.9 
2.9 2.4 1.7 
2.6 2.2 1.6 
2.5 2.1 1.5 
2.3 2 1.4 
2.2 1.9 1.4 

ė į klausimą apie jų gyvenamosios 
ų pasakė, kad kultūrinis gyvenimas jų 
ų poreikius. Tai reiškia, kad su 95 % 

3.2 % interval. 



 

 

3.3.2  SOCIODEMOGRAFINĖS RES

Tyrimo metu buvo apklausta 
Kauno regiono gyventojai (8,3 proc.). Pagrindinė turimo tikslinė grupė yra Kauno 
miesto gyventojai, tačiau buvo sudarytos galimybės 
visiems Kauno 
nuomonė nedarant objektyvių išvadų apie Kauno regiono gyventojų kultūrinius 
poreikius. 

Didžioji dalis respondentų yra moteriškos lyties (
amžių pasiskirstė pakankama
respondentai (
didžiausią respondentų grupę pagal išsilavinimą sudaro respondentai turintys 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą (
svyruoja nuo 
charakteristikos rodo, kad Kauno miesto gyventojų imtis yra reali ir gali 
atitinkamai atstovauti tiriamą tikslinę grupę. 

Lentelė 
charakteristikas.

Gyvenamoji vietovė

Kauno miestas

Kauno regionas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

Iki 10 metų

11 - 

21 - 

31 - 

41 - 

51 - 

61 ir daugiau metų

Išsilavinimas

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis / spec. vidurinis

Aukštasis

Socialinė padėtis

Moksleivis(

Studentas(

Dirbantysis(

Verslininkas(

Asmuo, esantis motinystės / vaiko 
prie
Bedarbis(

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

OCIODEMOGRAFINĖS RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKOS 

Tyrimo metu buvo apklausta 489 Kauno miesto gyventojai (91,7 proc.)
Kauno regiono gyventojai (8,3 proc.). Pagrindinė turimo tikslinė grupė yra Kauno 
miesto gyventojai, tačiau buvo sudarytos galimybės 
visiems Kauno miesto kultūriniame gyvenantiems asmenims bei įvertinta jų 
nuomonė nedarant objektyvių išvadų apie Kauno regiono gyventojų kultūrinius 
poreikius.  

Didžioji dalis respondentų yra moteriškos lyties (69,1 proc.). Respondentai pagal 
amžių pasiskirstė pakankamai tolygiai: didžiausią grupę sudaro 21
respondentai (23,1 proc.), mažiausią – vaikai iki 10 m. amžiaus 
didžiausią respondentų grupę pagal išsilavinimą sudaro respondentai turintys 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą (62,1 proc.). 38,1 proc. apklaustųjų pajamos 
svyruoja nuo 801 iki 1500 Lt, 27,8 proc. – iki 800 litų. 
charakteristikos rodo, kad Kauno miesto gyventojų imtis yra reali ir gali 
atitinkamai atstovauti tiriamą tikslinę grupę.  

Lentelė 3-8 Respondentų pasiskirstymas pagal sociodemografines 
charakteristikas. 

Respondentų charakteristikos 

Gyvenamoji vietovė 

Kauno miestas 

Kauno regionas 

Lytis 

Vyras 

Moteris 

Amžius 

Iki 10 metų 

 20 metų 

 30 metų 

 40 metų 

 50 metų 

 60 metų 

61 ir daugiau metų 

Išsilavinimas 

Pradinis 

Pagrindinis 

Vidurinis 

Aukštesnysis / spec. vidurinis 

Aukštasis 

Socialinė padėtis 

Moksleivis(-ė) 

Studentas(-ė) 

Dirbantysis(-ė    ioji) 

Verslininkas(-ė) 

Asmuo, esantis motinystės / vaiko 
priežiūros atostogose  
Bedarbis(-ė) 
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TIKOS  
489 Kauno miesto gyventojai (91,7 proc.) ir 44 

Kauno regiono gyventojai (8,3 proc.). Pagrindinė turimo tikslinė grupė yra Kauno 
miesto gyventojai, tačiau buvo sudarytos galimybės į anketos klausimus atsakyti 

miesto kultūriniame gyvenantiems asmenims bei įvertinta jų 
nuomonė nedarant objektyvių išvadų apie Kauno regiono gyventojų kultūrinius 

69,1 proc.). Respondentai pagal 
didžiausią grupę sudaro 21-30 metų amžiaus 
vaikai iki 10 m. amžiaus (1,3 proc.). Pačią 

didžiausią respondentų grupę pagal išsilavinimą sudaro respondentai turintys 
38,1 proc. apklaustųjų pajamos 

iki 800 litų. Respondentų demografinės 
charakteristikos rodo, kad Kauno miesto gyventojų imtis yra reali ir gali 

Respondentų pasiskirstymas pagal sociodemografines 

N % 

533   

489 91,7% 

44 8,3% 

531   

164 30,8% 

367 68,9% 

530   

7 1,3% 

64 12,0% 

123 23,1% 

98 18,4% 

96 18,0% 

105 19,7% 

37 6,9% 

521   

33 6,2% 

20 3,8% 

76 14,3% 

61 11,4% 

331 62,1% 

530   

60 11,3% 

54 10,1% 

316 59,3% 

24 4,5% 

8 
1,5% 

31 5,8% 



 

 

Pensininkas(

Gaunamos pajamos per mėnesį

iki 800 Lt

801-

1501

2501

Daugiau nei 3501 Lt 

 

3.3.3  KAUNO MIESTO GYVENTOJ

PASLAUGOMIS ĮVERTINIMAS

Siekiant tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ir skatinti į 
vartotoją orientuotą požiūrį, ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis viešosiomis 
kultūros 
skaičiuojamas 
kultūros paslaugos 
infrastruktūra, skirta gyventojų kultūrin

Vartotojų patenkinimo indeksas (toliau 
procentinį vartotojų pa
visišką patenkinimą:

Apklausos duomenys atskleidė, kad 
vartotojų pasitenkinimas kultūros paslaugomis yra pakankamai aukštas 
70,87 proc
pažymėtina, kad 
paslaugomis (VKI 
sektoriaus paslaugomis (VKI 
61,4), 
(VKI 

                                        
11 Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pensininkas(-ė) 

Gaunamos pajamos per mėnesį 

iki 800 Lt 

-1500 Lt 

1501-2500 Lt 

2501-3500 Lt 

Daugiau nei 3501 Lt  

AUNO MIESTO GYVENTOJŲ PASITENKINIMO VIEŠ

ĮVERTINIMAS  
iekiant tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ir skatinti į 

vartotoją orientuotą požiūrį, ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis viešosiomis 
kultūros paslaugomis, viešųjų kultūros paslaugų vartotojų patenkinimui nustatyti 
skaičiuojamas viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo 
kultūros paslaugos – tai kultūros įstaigų teikiamos paslaugos,
infrastruktūra, skirta gyventojų kultūriniams poreikiams tenkinti. 

Vartotojų patenkinimo indeksas (toliau – VPI)
procentinį vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, kur 100 proc. reiškia 
visišką patenkinimą: 

i = 7, ... , n – klausimo numeris;
j = 1, ... , ki – 
dalies numeris (respondentų atsakymai 
„nežinau“ nėra traukiami į indekso 
skaičiavimą); 
xij = i-tojo klausimo, j
respondentų atsakymų, paverstų procentais, 
aritmetinis vidurkis (respondentų atsakymai 
„nežinau“ nėra tr
skaičiavimą); 
a – klausimų skaičius I klausimyno dalyje. 

Apklausos duomenys atskleidė, kad bendras Kauno miesto kultūros paslaugų 
vartotojų pasitenkinimas kultūros paslaugomis yra pakankamai aukštas 
70,87 proc. Vertinant pasitenkinimą atskiromis kultūrinės veiklos sritimis 
pažymėtina, kad Kauno miesto gyventojai labiausiai patenkinti bibliotekų 
paslaugomis (VKI – 83,7), teatrų paslaugomis (VKI –
sektoriaus paslaugomis (VKI – 80), tačiau mažiausiai pa
61,4), kultūros centų veikla (VKI – 63,4), įsimintinų datų paminėjimo renginiais 
(VKI – 66).  

                                                
Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V
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37 6,9% 

514   

148 27,8% 

203 38,1% 

101 18,9% 

31 5,8% 

31 5,8% 

SITENKINIMO VIEŠOSIOMIS KULTŪROS 

iekiant tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ir skatinti į 
vartotoją orientuotą požiūrį, ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis viešosiomis 

paslaugų vartotojų patenkinimui nustatyti 
viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas 11 . Viešosios 

kultūros įstaigų teikiamos paslaugos, kultūros renginiai bei 
poreikiams tenkinti.  

VPI) – indeksas, parodantis 
tenkinimą viešosiomis paslaugomis, kur 100 proc. reiškia 

klausimo numeris; 
 i-tojo klausimo sudedamosios 

dalies numeris (respondentų atsakymai 
„nežinau“ nėra traukiami į indekso 

tojo klausimo, j-tosios dalies 
respondentų atsakymų, paverstų procentais, 
aritmetinis vidurkis (respondentų atsakymai 
„nežinau“ nėra traukiami į indekso 

klausimų skaičius I klausimyno dalyje.  
Kauno miesto kultūros paslaugų 

vartotojų pasitenkinimas kultūros paslaugomis yra pakankamai aukštas – siekia 
kinimą atskiromis kultūrinės veiklos sritimis 

Kauno miesto gyventojai labiausiai patenkinti bibliotekų 
– 80,8) bei koncertinių įstaigų 

80), tačiau mažiausiai patenkinti mugėmis (VKI – 
63,4), įsimintinų datų paminėjimo renginiais 

Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta 
2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339.  



 

 

Pav. 
kultūros paslaugomis. 

Pagal sociodemografines charakteristikas Kauno miesto gyventojų kultūros 
paslaugų vertinimas kinta nežymiai. Kultūros paslaugomis labiau patenkinti yra 
jauni iki 20 metų ir 41
grupės 
išsilavinimo gyventojai, turintys pradinį ir vidurinį išsilavinimą.

Pav. 
vertinimas skir

Tyrimo metu Kauno miesto ir regiono gyventojai buvo paprašyti įvertinti, kokio 
pobūdžio renginių jie pasigenda Kauno mieste. 
Kaune labiausiai trūksta meninio (nekomercin
57,83), netradicinių meninių akcijų (VPI 
– 62,86). Mažiausias trūkumas buvo identifikuotas dramos (VPI 
teatro (VPI 

Vartotojų pasitenkinimas 
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Pav. 3-28 Kauno miesto gyventojų patenkinimo indeksas viešosiomis 
kultūros paslaugomis.  

agal sociodemografines charakteristikas Kauno miesto gyventojų kultūros 
paslaugų vertinimas kinta nežymiai. Kultūros paslaugomis labiau patenkinti yra 
jauni iki 20 metų ir 41–50 metų amžiau žmonės (daugiau nei 40 proc. 
grupės gyventojų pasitenkinimo lygis – 8 ir daugiau balų), taip pat žemesnio 
išsilavinimo gyventojai, turintys pradinį ir vidurinį išsilavinimą.

 

Pav. 3-29 Bendro kultūros paslaugų pasiūlos ir kokybės Kauno mieste 
vertinimas skirtingo amžiau grupių ir išsilavinimo gyventojų tarpe. 

Tyrimo metu Kauno miesto ir regiono gyventojai buvo paprašyti įvertinti, kokio 
pobūdžio renginių jie pasigenda Kauno mieste. Apklausos rezultatai parodė, jog 
Kaune labiausiai trūksta meninio (nekomercinio) kino demonstravimų (VPI 
57,83), netradicinių meninių akcijų (VPI – 60,06), užsienio atlikėjų koncertų (VPI 

62,86). Mažiausias trūkumas buvo identifikuotas dramos (VPI 
teatro (VPI – 68,78) spektakliams. Džiazo koncertų (VPI 
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Kauno miesto gyventojų patenkinimo indeksas viešosiomis 

agal sociodemografines charakteristikas Kauno miesto gyventojų kultūros 
paslaugų vertinimas kinta nežymiai. Kultūros paslaugomis labiau patenkinti yra 

50 metų amžiau žmonės (daugiau nei 40 proc. šios amžiaus 
8 ir daugiau balų), taip pat žemesnio 

išsilavinimo gyventojai, turintys pradinį ir vidurinį išsilavinimą.  

 

Bendro kultūros paslaugų pasiūlos ir kokybės Kauno mieste 
tingo amžiau grupių ir išsilavinimo gyventojų tarpe.  

Tyrimo metu Kauno miesto ir regiono gyventojai buvo paprašyti įvertinti, kokio 
Apklausos rezultatai parodė, jog 

io) kino demonstravimų (VPI – 
60,06), užsienio atlikėjų koncertų (VPI 

62,86). Mažiausias trūkumas buvo identifikuotas dramos (VPI – 68,88), lėlių 
68,78) spektakliams. Džiazo koncertų (VPI – 67,35), kamerinės, 
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simfoninės muzikos koncertų (VPI 
pramoginių šokių renginių (VPI 

Pav. 
paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika (VPI). 

Kauniečiai
poreikį aukšto 
– nemokamų renginių niša. 
įvardino: 

1. Arthouse kino, užsienio multimedijos meno kūrėjų kūrinių pristatymus, kino teatrą
rodantį klasikinius, neformalius filmus

2. Šiuolaikinio meno renginius: 
alėjoje.  

3. Teatrų gastroles, 
4. Aukšto, tarptautinio lygio džiazo, klasikinės muzikos, 
5. Fotomeno parodas.
6. Etnokultūros

tradicinių amatų cechus, gildijas, 
visuomenei. 

7. Senosios muzikos koncertus.
8. Kokybišką meno edukacij

reziduojančių menininkų atvir

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

simfoninės muzikos koncertų (VPI – 66,86), atvirų masinių švenčių (VPI 
pramoginių šokių renginių (VPI – 66,47) poreikis laikytinas patenkintu. 

Pav. 3-30 Kultūrinių renginių poreikio įvertinimas, remiantis 
paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika (VPI). 

Kauniečiai, vertindami miesto renginius, akcentuoja kokybės kriterijų, reiškia 
poreikį aukšto meninio lygio renginiams su profesionali

nemokamų renginių niša. Kaip labiausiai pageidautinus Kauno mieste gyventojai 
įvardino:  

rthouse kino, užsienio multimedijos meno kūrėjų kūrinių pristatymus, kino teatrą
rodantį klasikinius, neformalius filmus.  
Šiuolaikinio meno renginius: festivalius, bienales netradicinėse erdvėse, gatvėse, Laisvės 

eatrų gastroles, vaikiškų spektaklių didesnę pasiūlą. 
Aukšto, tarptautinio lygio džiazo, klasikinės muzikos, „worl music
Fotomeno parodas. 

tnokultūros, autentišką šakninę mūsų baltišką gyvastį pristatan
tradicinių amatų cechus, gildijas, su pastoviomis ekspozicijomis, amatų užsiėmimais 

 
Senosios muzikos koncertus. 

meno edukaciją įvairioms amžiaus grupėms, kūrybin
reziduojančių menininkų atviras dirbtuves. 
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66,86), atvirų masinių švenčių (VPI – 66) ir 
66,47) poreikis laikytinas patenkintu.  

 

įvertinimas, remiantis viešųjų 
paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika (VPI).  

akcentuoja kokybės kriterijų, reiškia 
lygio renginiams su profesionaliais atlikėjais. Kitas akcentas 

Kaip labiausiai pageidautinus Kauno mieste gyventojai 

rthouse kino, užsienio multimedijos meno kūrėjų kūrinių pristatymus, kino teatrą, 

festivalius, bienales netradicinėse erdvėse, gatvėse, Laisvės 

worl music“ koncertus. 

mūsų baltišką gyvastį pristatančius renginius, senųjų 
su pastoviomis ekspozicijomis, amatų užsiėmimais 

įvairioms amžiaus grupėms, kūrybines akcijas gatvėse, 



 

 

Kaune n
gyventojų, ieškodami informacijos apie kultūros aktualijas ir kultūros renginius, 
vykstančius Kauno mieste
informaciją per radiją ir televiziją (69,23 proc.). Kultūros įstaigų tinklapiai tarp 
informacijos šaltinių užima penktąją vietą, juos lanko 47,65 proc. apklaustųjų. 
Daugiau nei penktadalis apklaustųjų skaito specializuotus kultūr
gyventojų naudojami

• Facebook 

• www.kaunas.lt 

• kaunodiena.lt 

• Kasvykstakaune.lt 

• myliuKauna.lt 

• naujienlaiškiai.  

Pav. 
regiono gyventojai

renginiais, vykstanč

Naudojimas informacijos šaltiniais atskirose so
Radijas ir televizija bei periodin
priemonė tarp visų socialinių grupių, išskyrus studentus, kurie pirmenybę teikia 
lauko reklamai. Specializuoti internetiniai portalai populiariausi tarp verslininkų, 
kultūros įstaigų tinklapius dažniausiai var

Pav. 
grupes. 

Kultūros leidiniai: savaitraštis "Nemunas" ir kiti

Periodinė spauda (laikrašė

Informaciniai leidiniai, lankstinukai

Internetinis portalas www.kamane.lt

Kiti specializuoti internetiniai portalai

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kaune nėra dominuojančio kultūros informacijos šaltinio, tačiau didžioji dalis 
gyventojų, ieškodami informacijos apie kultūros aktualijas ir kultūros renginius, 
vykstančius Kauno mieste, naudojasi periodine spau
informaciją per radiją ir televiziją (69,23 proc.). Kultūros įstaigų tinklapiai tarp 
informacijos šaltinių užima penktąją vietą, juos lanko 47,65 proc. apklaustųjų. 
Daugiau nei penktadalis apklaustųjų skaito specializuotus kultūr
gyventojų naudojami informacijos šaltiniai kultūros klausimais

Facebook  

www.kaunas.lt  

kaunodiena.lt  

Kasvykstakaune.lt  

myliuKauna.lt  

naujienlaiškiai.   

Pav. 3-31 Informacijos šaltiniai, kuriais naudojasi Kauno miesto ir 
regiono gyventojai, domėdamiesi kultūros aktualijomis 

renginiais, vykstančiais Kauno mieste.  

Naudojimas informacijos šaltiniais atskirose socialinės grupėse kinta nežymiai. 
Radijas ir televizija bei periodinė spauda yra labiausiai populiari informacijos 
priemonė tarp visų socialinių grupių, išskyrus studentus, kurie pirmenybę teikia 
lauko reklamai. Specializuoti internetiniai portalai populiariausi tarp verslininkų, 
kultūros įstaigų tinklapius dažniausiai varto dirbantieji gyventojai. 

Pav. 3-32 Naudojimasis informaciniais šaltiniais pagal atskiras socialines 
grupes.  
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ėra dominuojančio kultūros informacijos šaltinio, tačiau didžioji dalis 
gyventojų, ieškodami informacijos apie kultūros aktualijas ir kultūros renginius, 

naudojasi periodine spauda (69,42 proc.) bei gauna 
informaciją per radiją ir televiziją (69,23 proc.). Kultūros įstaigų tinklapiai tarp 
informacijos šaltinių užima penktąją vietą, juos lanko 47,65 proc. apklaustųjų. 
Daugiau nei penktadalis apklaustųjų skaito specializuotus kultūros leidinius. Kiti 

kultūros klausimais: 

 

, kuriais naudojasi Kauno miesto ir 
, domėdamiesi kultūros aktualijomis ir kultūros 

cialinės grupėse kinta nežymiai. 
ė spauda yra labiausiai populiari informacijos 

priemonė tarp visų socialinių grupių, išskyrus studentus, kurie pirmenybę teikia 
lauko reklamai. Specializuoti internetiniai portalai populiariausi tarp verslininkų, 

to dirbantieji gyventojai.  

 

Naudojimasis informaciniais šaltiniais pagal atskiras socialines 

69,42%

69,23%

62,10%
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Vertinant gyventojų nuostatas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
atžvilgiu, bus atliekam

1.
2.
3.

Žinomiausios Kauno miesto kultūros įstaigos yra 
kultūros ir sporto centras
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
mažasis teatras
90,50 proc.), Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas 
90,20 proc.). Mažiausiai žinomos
(žinomumas 
tiesioginiu
neturinčios savo pa
(žinomumas 

Tarp Kauno regiono gyventojų labi
„Aura
(žinomumas 

Viešoji įstaiga 
koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas 

Pav. 

Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Koncertinė įstaiga Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras 

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Kauno kultūros centras “Tautos Namai”

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus

Koncertinė įstaiga Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“

Viešoji įstaiga „Ąžuolyno meškučių cirkas“

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka

Negirdėjau, neturiu nuomonės

Norėčiau / ketinu apsilankyti

Lankiausi ir palankiai vertinu meninį lygį ir (ar) vykdomą veiklą
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Vertinant gyventojų nuostatas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
atžvilgiu, bus atliekama trijų lygių analizė:  

1. Įstaigos žinomumas / nežinomumas; 
2. Įstaiga apie kurią teko girdėti ir įstaiga, kurioje teko lankytis;
3. Įstaigos, kurioje teko lankytis, teikiamų paslaugų kokybinis vertinimas.

Žinomiausios Kauno miesto kultūros įstaigos yra 
kultūros ir sporto centras (žinomumas – 93,80 proc.), 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (žinomumas – 93,00 proc.), v
mažasis teatras (žinomumas – 92,10 proc.), Kauno kamerinis teatras (žinomum
90,50 proc.), Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas 
90,20 proc.). Mažiausiai žinomos įstaigos yra 2001 m. įsteigta
(žinomumas – 56,40 proc.) bei įstaigos, kurių pagrindinė
tiesioginiu jų pavadinimu – tai aktyvią projektinę veiklą vykdančios įstaigos, 
neturinčios savo patalpų ir nuolatinių lankytojų: Viešoji įstaiga „Teatro projektai 
(žinomumas – 35,80 proc.) ir VšĮ „Artkomas“ (žinomumas 

Tarp Kauno regiono gyventojų labiausiai žinomos įstaigos yra 
Aura“ (žinomumas – 90,00 proc.), viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras 

(žinomumas – 93,30 proc.), Kauno kamerinis teatras

iešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras (ži
koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas 

Pav. 3-33 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vertinimas. 
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Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Koncertinė įstaiga Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras …

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Kauno kultūros centras “Tautos Namai”

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus

Koncertinė įstaiga Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“

Viešoji įstaiga „Ąžuolyno meškučių cirkas“

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Viešoji įstaiga Kauno kino studija

Viešoji įstaiga „Teatro projektai“

VšĮ „Artkomas“

Teko girdėti apie šią įstaigą

Lankiausi, tačiau manau, kad paslaugų kokybę reikėtų gerinti

Lankiausi ir palankiai vertinu meninį lygį ir (ar) vykdomą veiklą
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Vertinant gyventojų nuostatas Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 

Įstaiga apie kurią teko girdėti ir įstaiga, kurioje teko lankytis; 
teikiamų paslaugų kokybinis vertinimas. 

Žinomiausios Kauno miesto kultūros įstaigos yra viešoji įstaiga „Girstučio“ 
93,80 proc.), Kauno miesto savivaldybės 

93,00 proc.), viešoji įstaiga Kauno 
92,10 proc.), Kauno kamerinis teatras (žinomumas – 

90,50 proc.), Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas – 
įstaigos yra 2001 m. įsteigta Kauno kino studija 

proc.) bei įstaigos, kurių pagrindinė veikla nesiejama su 
tai aktyvią projektinę veiklą vykdančios įstaigos, 

iešoji įstaiga „Teatro projektai 
mumas – 28,30 proc.).  

ausiai žinomos įstaigos yra Kauno šokio teatras 
90,00 proc.), viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras 

93,30 proc.), Kauno kamerinis teatras (žinomumas – 90,00 proc.), 

ros ir sporto centras (žinomumas – 90,00 proc.), 
koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (žinomumas – 83,30 proc.).  

 

kultūros įstaigų vertinimas.  
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15,20%

18,60%

17,50%

4,80%

11,10%

8,70%

5,80%

4,80%

4,90%
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Teko girdėti apie šią įstaigą

Lankiausi, tačiau manau, kad paslaugų kokybę reikėtų gerinti



 

 

Tarp labiausiai lankomų kultūros įsta
Kudirkos viešoji biblioteka (lan
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras (lankėsi 61,50 proc. respondentų), koncertinė 
įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (lankėsi 5
Kauno miesto muziejus (lankėsi 51,20 proc. respondentų), 
mažasis teatras
49,90 proc. respondentų). 

Pav. 
lankomumo vertinimas. 

Kauno miesto gyventojai palankiausiai vertina Vinco Kudirkos viešo
bibliotekos (palankiai vertina 59,60 proc. respondentų) ir koncertinės įstaigos 
Kauno miesto
paslaugų kokybę. 
koncertinės įstaigos Kauno bigbendas
instrumentų orkestro "Ąžuolynas"
įstaigos Kauno mažojo teatro, Kauno menininkų namų, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejaus, koncertinės įstaigos Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“, vieš
įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos
ir teikiamas paslaugas daugiau gyventojų vertina teigiamai nei neigiamai. 
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įstaiga, apie kurią teko girdėti

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Tarp labiausiai lankomų kultūros įstaigų yra Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos viešoji biblioteka (lankėsi 77,80 proc. respondentų), V
„Girstučio“ kultūros ir sporto centras (lankėsi 61,50 proc. respondentų), koncertinė 
įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (lankėsi 5
Kauno miesto muziejus (lankėsi 51,20 proc. respondentų), 
mažasis teatras (lankėsi 49,90 proc. respondentų), Kauno menininkų namai (lankėsi 
49,90 proc. respondentų).  

Pav. 3-34 Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų žinomumo ir 
lankomumo vertinimas.  

Kauno miesto gyventojai palankiausiai vertina Vinco Kudirkos viešo
bibliotekos (palankiai vertina 59,60 proc. respondentų) ir koncertinės įstaigos 
Kauno miesto simfoninio orkestro (palankiai vertina 46,30 proc. respondentų) 
paslaugų kokybę. Labai palankiai vertinama ir Kauno šokio teatro „Aura“
koncertinės įstaigos Kauno bigbendas ir koncertinės įstaigos Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestro "Ąžuolynas" veikla. Kauno kamerinio teatro, viešosios 
įstaigos Kauno mažojo teatro, Kauno menininkų namų, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejaus, koncertinės įstaigos Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“, vieš
įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus, VšĮ „Artkomas“
ir teikiamas paslaugas daugiau gyventojų vertina teigiamai nei neigiamai. 

įstaiga, apie kurią teko girdėti Įstaiga, kurioje teko lankytis
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igų yra Kauno miesto savivaldybės Vinco 
kėsi 77,80 proc. respondentų), Viešoji įstaiga 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centras (lankėsi 61,50 proc. respondentų), koncertinė 
įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (lankėsi 57,20 proc. respondentų), 
Kauno miesto muziejus (lankėsi 51,20 proc. respondentų), viešoji įstaiga Kauno 

, Kauno menininkų namai (lankėsi 

 

kultūros įstaigų žinomumo ir 

Kauno miesto gyventojai palankiausiai vertina Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos (palankiai vertina 59,60 proc. respondentų) ir koncertinės įstaigos 

simfoninio orkestro (palankiai vertina 46,30 proc. respondentų) 
Kauno šokio teatro „Aura“, 

koncertinės įstaigos Kauno pučiamųjų 
Kauno kamerinio teatro, viešosios 

įstaigos Kauno mažojo teatro, Kauno menininkų namų, M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejaus, koncertinės įstaigos Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“, viešosios 

muziejaus, VšĮ „Artkomas“ veiklą 
ir teikiamas paslaugas daugiau gyventojų vertina teigiamai nei neigiamai.  

Įstaiga, kurioje teko lankytis



 

 

Pav. 
vertinimas. 

Daugiausiai lankytojų pritraukianti Kauno miesto kultūros įstaiga yra Kauno miesto 
savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Kauno miesto gyventojai lankosi bibliotekoje apsiriboja t
paslaugomis: pasinaudoti atvirais fondais ir skaityklos paslaugomis. Tačiau nemaža 
dalis lankytojų į bibliotekas 
internetu

Pav. 
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Įstaigos paslaugų kokybę reikėtų gerinti

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pav. 3-35 Kauno miesto savivaldybės kultūros įs
vertinimas.  

Daugiausiai lankytojų pritraukianti Kauno miesto kultūros įstaiga yra Kauno miesto 
savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Pagrindiniai tikslai dėl kurių 
Kauno miesto gyventojai lankosi bibliotekoje apsiriboja t
paslaugomis: pasinaudoti atvirais fondais ir skaityklos paslaugomis. Tačiau nemaža 
dalis lankytojų į bibliotekas taip pat ateina apsilankyti renginiuose, 
internetu, ar visomis teikiamomis paslaugomis iškart. 

Pav. 3-36 Kokiu tikslu dažniausiai lankomasi Kauno miesto bibliotekose?

Įstaigos paslaugų kokybę reikėtų gerinti Meninis lygis ir vykdoma veikla vertinama palankiai

Nesilankau

Pasinaudoti atvirais 
fondais

25%

Pasinaudoti internetu
8%

Pasinaudoti 
duomenų bazėmis

5%

Lankausi bibliotekos 
renginiuose, 

pristatymuose
10%

Pasinaudoti 
spausdinimo, 
kopijavimo 
įrenginiais

2%

Kita
6%

N/A
3%
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kultūros įstaigų kokybinis veiklos 

Daugiausiai lankytojų pritraukianti Kauno miesto kultūros įstaiga yra Kauno miesto 
. Pagrindiniai tikslai dėl kurių 

Kauno miesto gyventojai lankosi bibliotekoje apsiriboja tradicinėmis bibliotekos 
paslaugomis: pasinaudoti atvirais fondais ir skaityklos paslaugomis. Tačiau nemaža 

ateina apsilankyti renginiuose, pasinaudoti 
.  

 

Kokiu tikslu dažniausiai lankomasi Kauno miesto bibliotekose? 

Meninis lygis ir vykdoma veikla vertinama palankiai

Nesilankau
10%

Pasinaudoti 
skaityklos 

paslaugomis
31%



 

 

Tam tikra tyrimo dalis buvo skirta Kauno miesto bendruomenių centrų kultūrinės 
veiklos vertinimui. Apklausos rezultatai 
bendruomenių centrų kultūriniuose renginiuose, 13 proc. norėtų sudalyvauti, 
tačiau ap
bendruomenių centrų veiklą, trečdalis 

Pav. 

Mažiausiai lankomas iš analizuotų teatrų yra Kauno vaikų ir jaunimo teatras 
„Vilkolakis“ (52,60 proc. nesilanko), Kauno pantomimos ir plastikos teatras (47,2 
proc. nesila
teatro „Aura“ pasirodymus lanko
Labiausiai lankomi teatrai yra Kauno valstybinis dramos teatras (6,80 proc. 
apklaustųjų nesilanko), Kauno valsty
nesilanko) ir Kauno valstybinis lėlių teatras (17,00 proc. 

Vertinant savivaldybės teatrų veiklą bendrame Kauno mieste veikiančių teatrų 
kontekste
valstybinių Kauno miesto teatrų meninį lygį ir reikšmingumą. 27,12 proc. 
gyventojų valstybinių teatrų meninį lygį vertina labai 
10), ir tik 14,08 proc. gyventojų tokį vertinimą skiria savivaldybės tea

Pav. 
vertinimas
vertinimas

Kauno valstybinis dramos teatras

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Kauno valstybinis lėlių teatras

Kauno šokio teatras „Aura“

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Kauno kamerinis teatras

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Tam tikra tyrimo dalis buvo skirta Kauno miesto bendruomenių centrų kultūrinės 
veiklos vertinimui. Apklausos rezultatai parodė, kad 19 proc. apklau
bendruomenių centrų kultūriniuose renginiuose, 13 proc. norėtų sudalyvauti, 
tačiau apie 22 proc. Kauno m. gyventojų neteko girdėti apie kultūrin
bendruomenių centrų veiklą, trečdalis apskritai nesidomi bendruomenių veiklą. 

Pav. 3-37 Bendruomenių kultūrinės veiklos vertinimas. 

Mažiausiai lankomas iš analizuotų teatrų yra Kauno vaikų ir jaunimo teatras 
„Vilkolakis“ (52,60 proc. nesilanko), Kauno pantomimos ir plastikos teatras (47,2 
proc. nesilanko). Kauno kamerinio teatro, Kauno mažoj
teatro „Aura“ pasirodymus lanko ar bent kartą lankėsi
Labiausiai lankomi teatrai yra Kauno valstybinis dramos teatras (6,80 proc. 
apklaustųjų nesilanko), Kauno valstybinis muzikinis teatras (5,80 proc. 
nesilanko) ir Kauno valstybinis lėlių teatras (17,00 proc. 

Vertinant savivaldybės teatrų veiklą bendrame Kauno mieste veikiančių teatrų 
kontekste, darytina išvada, kad Kauno miesto gy
valstybinių Kauno miesto teatrų meninį lygį ir reikšmingumą. 27,12 proc. 
gyventojų valstybinių teatrų meninį lygį vertina labai 
10), ir tik 14,08 proc. gyventojų tokį vertinimą skiria savivaldybės tea

Pav. 3-38 Kauno mieste veikiančių teatrų meninio lyg
vertinimas (1 – labai neigiamas vertinimas, 10 
vertinimas).  

Neteko girdėti

Norėč iau sudalyvauti
13%

Lankausi 
bendruomenės 

centrų kultūriniuose 
renginiuose

19%

Dalyvauju 
bendruomenės 

centrų kultūrinėje 
veikloje

8%

Kita
1%

N/A
4%

0% 20% 40% 60%

Kauno valstybinis dramos teatras

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Kauno valstybinis lėlių teatras

Kauno šokio teatras „Aura“

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras

Kauno kamerinis teatras

Kauno pantomimos ir plastikos teatras

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“
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Tam tikra tyrimo dalis buvo skirta Kauno miesto bendruomenių centrų kultūrinės 
, kad 19 proc. apklaustųjų lankosi 

bendruomenių centrų kultūriniuose renginiuose, 13 proc. norėtų sudalyvauti, 
eteko girdėti apie kultūrinę 

nesidomi bendruomenių veiklą.  

 

Bendruomenių kultūrinės veiklos vertinimas.  

Mažiausiai lankomas iš analizuotų teatrų yra Kauno vaikų ir jaunimo teatras 
„Vilkolakis“ (52,60 proc. nesilanko), Kauno pantomimos ir plastikos teatras (47,2 

nko). Kauno kamerinio teatro, Kauno mažojo teatro ir Kauno šokio 
ar bent kartą lankėsi 30-34 proc. apklaustųjų. 

Labiausiai lankomi teatrai yra Kauno valstybinis dramos teatras (6,80 proc. 
binis muzikinis teatras (5,80 proc. apklaustųjų 

nesilanko) ir Kauno valstybinis lėlių teatras (17,00 proc. apklaustųjų nesilanko).  

Vertinant savivaldybės teatrų veiklą bendrame Kauno mieste veikiančių teatrų 
, darytina išvada, kad Kauno miesto gyventojai palankiau vertina 

valstybinių Kauno miesto teatrų meninį lygį ir reikšmingumą. 27,12 proc. 
gyventojų valstybinių teatrų meninį lygį vertina labai teigiamai (skalėje nuo 9 iki 
10), ir tik 14,08 proc. gyventojų tokį vertinimą skiria savivaldybės teatrams.  

 

ų meninio lygio ir reikšmingumo 
vertinimas, 10 – labai teigiamas 

Neteko girdėti
22%

Teko girdėti, tač iau 
nesidomiu 

bendruomenių 
veikla
33%

60% 80% 100%

Neteko 
lankytis
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Tarp koncertinių įstaigų mažiausiai lankomi yra Ka
„Ainiai“ pasirodymai (47,20 proc. 
instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ ir Kauno bigbendo renginiuose nedalyvavo apie 
30 proc. apklaustų Kauno miesto gyventojų, Kauno miesto simfoninio orkestro 
24,70 proc. 
žiūrovų ir yra žinomiausia tarp Kauno koncertinių įstaigų (14,60 proc. 
nesilanko). Atitinkamai šios įstaigos pasirodymai ir atstovavimas Kaunui vertinamas 
palankia

Pav. 

atstovavimo Kaunui vertinimas
teigiamas vertinimas)

Kauno miesto savivaldybės muziejai
muziejų
ir regiono gyventojų, kai tuo tarpu tik apie 10 proc. gyventojų nurodė nebuvę 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mykolo Ži
galerijoje, Velnių muziejuje, Kauno paveikslų galerijoje, Istorinėje LR 
Prezidentūroje, Kauno IX forto muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Šie muziejai žymūs ne tik savo 
ekspozicijomis, bet i
erdves. 

Kauno mieste veikiančių muziejų ekspozicijų vertinimas taip varijuoja. Labai 
teigiamai
proc. gyventojų, 22,40 
tautinės muzikos instrumentų muziejaus ekspozicij
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus ekspozicij
veikiančius nacionalinius ir respublikinius
iki 61 proc. respondentų. 

Koncertinė įstaiga Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“

Koncertinė įstaiga Kauno pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Ąžuolynas“

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras

Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Tarp koncertinių įstaigų mažiausiai lankomi yra Ka
„Ainiai“ pasirodymai (47,20 proc. apklaustųjų nesilanko), Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ ir Kauno bigbendo renginiuose nedalyvavo apie 
30 proc. apklaustų Kauno miesto gyventojų, Kauno miesto simfoninio orkestro 

70 proc. Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija pritraukia daugiausiai 
žiūrovų ir yra žinomiausia tarp Kauno koncertinių įstaigų (14,60 proc. 
nesilanko). Atitinkamai šios įstaigos pasirodymai ir atstovavimas Kaunui vertinamas 
palankiausiai.  

Pav. 3-39 Kauno mieste veikiančių koncertini
atstovavimo Kaunui vertinimas (1 – labai neigiamas vertinimas, 10 

teigiamas vertinimas).  

Kauno miesto savivaldybės muziejai yra tarp mažiausiai žinomų 
muziejų Kauno mieste. Juose nėra buvę apie 45-50 proc. 
ir regiono gyventojų, kai tuo tarpu tik apie 10 proc. gyventojų nurodė nebuvę 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mykolo Ži
galerijoje, Velnių muziejuje, Kauno paveikslų galerijoje, Istorinėje LR 
Prezidentūroje, Kauno IX forto muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Šie muziejai žymūs ne tik savo 
ekspozicijomis, bet ir svarbiais Kauno miestui renginiais, kuriuos pritraukia į savo 
erdves.  

Kauno mieste veikiančių muziejų ekspozicijų vertinimas taip varijuoja. Labai 
teigiamai (skalėje nuo 9 iki 10) Kauno miesto muziejaus ekspozicijas vertina 22,70 
proc. gyventojų, 22,40 proc. gyventojų tokį vertinimą skiria
tautinės muzikos instrumentų muziejaus ekspozicijom
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus ekspozicij
veikiančius nacionalinius ir respublikinius muziejus labai teigiamai vertina nuo 37 
iki 61 proc. respondentų.  

0% 20% 40% 60%

Koncertinė įstaiga Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“

Koncertinė įstaiga Kauno pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Ąžuolynas“

Koncertinė įstaiga Kauno bigbendas

Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras

Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija
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Tarp koncertinių įstaigų mažiausiai lankomi yra Kauno muzikos ansamblio 
nesilanko), Kauno pučiamųjų 

instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ ir Kauno bigbendo renginiuose nedalyvavo apie 
30 proc. apklaustų Kauno miesto gyventojų, Kauno miesto simfoninio orkestro – 

Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija pritraukia daugiausiai 
žiūrovų ir yra žinomiausia tarp Kauno koncertinių įstaigų (14,60 proc. apklaustųjų 
nesilanko). Atitinkamai šios įstaigos pasirodymai ir atstovavimas Kaunui vertinamas 

 

 koncertinių įstaigų pasirodymų ir 
labai neigiamas vertinimas, 10 – labai 

yra tarp mažiausiai žinomų ir lankomų 
50 proc. apklaustųjų Kauno miesto 

ir regiono gyventojų, kai tuo tarpu tik apie 10 proc. gyventojų nurodė nebuvę 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mykolo Žilinsko dailės 
galerijoje, Velnių muziejuje, Kauno paveikslų galerijoje, Istorinėje LR 
Prezidentūroje, Kauno IX forto muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Šie muziejai žymūs ne tik savo 

r svarbiais Kauno miestui renginiais, kuriuos pritraukia į savo 

Kauno mieste veikiančių muziejų ekspozicijų vertinimas taip varijuoja. Labai 
(skalėje nuo 9 iki 10) Kauno miesto muziejaus ekspozicijas vertina 22,70 

tokį vertinimą skiria Povilo Stulgos lietuvių 
oms, 18,4 proc. gyventojų – M. 

ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus ekspozicijoms. Kauno mieste 
muziejus labai teigiamai vertina nuo 37 

80% 100%
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lankytis
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Pav. 

aktualumo, savitumo vertinimas 
teigiamas vertinimas). 

Didžioji Kauno miesto gyventojų dalis
savivaldybės finansavimas tur
palaiko prioritetinio finansavimo idėj
nuomone
nekomercin
nuomone, m
įstaigų bei meno inkubato

Pav. 
skirtingoms kultūrinės veiklos sritims. 

 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Mykolo Žilinsko dailės galerija

Velnių muziejus

Kauno paveikslų galerija

Istorinė LR Prezidentūra

Kauno IX forto muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Ryšių istorijos muziejus

Lietuvos sporto muziejus

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

Kauno miesto muziejus

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 

Mėgėjų meno įstaigos, kultūros centrai

Meninį kiną rodantys kino teatrai

Profesionalųjį meną vienijančios ir propaguojančios 
įstaigos

Koncertinės įstaigos

Meno inkubatoriai, neformalūs meno susivienijimai

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Pav. 3-40 Kauno mieste veikiančių muziejų ekspozicij
aktualumo, savitumo vertinimas (1 – labai neigiamas vertinimas, 10 
teigiamas vertinimas).  

Didžioji Kauno miesto gyventojų dalis (55,10 proc.)
savivaldybės finansavimas turėtų būti skiriamas bibliotekoms.
palaiko prioritetinio finansavimo idėją teatrams ir muziejams. Apklaus
nuomone, kuo didesnis finansavimas turėtų būti skiriamas ir meno galerijoms
nekomercinį kiną rodantiems kino teatrams. Didžiosios dalies apklaustųjų 
nuomone, mėgėjų meno įstaigų, profesionaliųjų meną vienijančių, koncertinių 
įstaigų bei meno inkubatorių veikla turėtų būti finansuojama projektiniu pagrindu. 

Pav. 3-41 Kauno miesto gyventojų nuomonė apie skiriamą finansavimą 
skirtingoms kultūrinės veiklos sritims.  
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18,90%

7,40%
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23,90%

37,40%

57,90%
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44,30%

51,90%

47,30%

0% 20% 40% 60%

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Mykolo Žilinsko dailės galerija

Velnių muziejus

Kauno paveikslų galerija

Istorinė LR Prezidentūra

Kauno IX forto muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Ryšių istorijos muziejus

Lietuvos sporto muziejus

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

Kauno miesto muziejus

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos …

0,8%

4,3%

10,5%

11,3%

12,9%

15,6%

18,3%

23,5%

26,6%

46,7%

6,7%

14,7%

17,6%

34,0%

47,9%

34,2%

35,1%

31,6%

47,1%

31,3%

37,4%

50,2%

42,6%

39,3%

29,2%

36,2%

26,6%

29,0%

16,8%

16,5%

55,1%

30,9%

29,2%

0% 20% 40% 60% 80%

Bibliotekos

Muziejai

Teatrai

Meno galerijos

Mėgėjų meno įstaigos, kultūros centrai

Meninį kiną rodantys kino teatrai

Profesionalųjį meną vienijančios ir propaguojančios 

Koncertinės įstaigos

Meno inkubatoriai, neformalūs meno susivienijimai

Cirkas
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 muziejų ekspozicijų: j ų pateikimo, 
labai neigiamas vertinimas, 10 – labai 

(55,10 proc.) mano, kad prioritetinis 
ėtų būti skiriamas bibliotekoms. Trečdalis gyventojų 

teatrams ir muziejams. Apklaustųjų 
kuo didesnis finansavimas turėtų būti skiriamas ir meno galerijoms, 
į kiną rodantiems kino teatrams. Didžiosios dalies apklaustųjų 

ėgėjų meno įstaigų, profesionaliųjų meną vienijančių, koncertinių 
rių veikla turėtų būti finansuojama projektiniu pagrindu.   

 

Kauno miesto gyventojų nuomonė apie skiriamą finansavimą 
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Šios srities įstaigos 
turėtų sugebėti 
išsilaikyti 
savarankiškai

Finansavimas turėtų 
būti skiriamas tik šių 
įstaigų projektinei 
veiklai

Šiai sričiai turėtų būti 
skiriamas kiek 
įmanoma didesnis 
finansavimas

Šiai sričiai turėtų būti 
skirtas prioritetinis 
finansavimas



 

 

Gyventojų apklausos duomenimis, reikšmi
renginiai yra Pažaislio muzikos festivalis (69,98 proc. apklaustųjų vertinimu), 
šventė „Hanza Kaunas“ (63,98 proc. gyventojų vertinimu), tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas JAZZ“ (57,79 proc. apklaustųjų vertinimu), tarp
„Operetė Kauno pilyje (50,4
pakankamai didelio teigiamo vertinimo susilaikė nemaža dalis ir kitų tarptautinių 
renginių. 

Mažiausiai ž
tarptautinis monospektaklių festivalis 
festivalis „Kaunas“, įvairių tautų kultūrų festivalis Kultūrų tiltai“, tarptautinis 
šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, šiuolaikinio meno festivalis „Kaun
mene“. Tačiau apskritai, nusivylusių Kauno miesto tarptautiniais renginiais 
gyventojų dalis yra santykinai labai maža, atskiro renginio atveju nesiekia 10 proc. 
savo nuomonę pareiškusių gyventojų, tik šventės "Hanza Kaunas" organizavimu 
buvo nusivylę 14
pasiūlyti nieko naujo, programa tapo neįdomi, besikartojanti. 

Pav. 

vertinimas.

Tarptautinis džiazo festivalis "Kaunas JAZZ

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“

Tarptautinis sportinių šokių konkursas ,,Gintarinė pora“

Kauno meno bienalė "Tekstilė" 

Tarptautinis poezijos festivalis ,,Poezijos pavasaris“

Lietuvos kaimo kapelų šventė

Festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“

Lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“ / Skrajojantis 

Tarptautinis Kauno kino festivalis

Tarptautinis fotografijos festivalis „Kauno fotografijos dienos“

Sakralinės muzikos festivaliai

Renginių ciklas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

Tarptautinis modernaus ir tradicinio folkloro festivalis „Suklegos“

Šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas mene“

Tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas“

Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“

Įvairių tautų kultūrų festivalis „Kultūrų tiltai“

Tarptautinis monospektaklių festivalis „MonoBaltija“

Dalyvavau ir vertinu kaip reikšmingą, Kauno miestą garsinantį renginį
Dalyvavau, tač
Norėč

Neturiu nuomonės

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Gyventojų apklausos duomenimis, reikšmingiausi Kauno miesto kultūriniai 
renginiai yra Pažaislio muzikos festivalis (69,98 proc. apklaustųjų vertinimu), 
šventė „Hanza Kaunas“ (63,98 proc. gyventojų vertinimu), tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas JAZZ“ (57,79 proc. apklaustųjų vertinimu), tarp
„Operetė Kauno pilyje (50,47 proc. apklaustųjų vertinimu), turint omenyje tai, kad 
pakankamai didelio teigiamo vertinimo susilaikė nemaža dalis ir kitų tarptautinių 
renginių.  

Mažiausiai žinomi tarptautiniai renginiai tarp Kauno miesto 
tarptautinis monospektaklių festivalis MonoBaltija“, tarptautinis jaunųjų muzikų 
festivalis „Kaunas“, įvairių tautų kultūrų festivalis Kultūrų tiltai“, tarptautinis 
šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, šiuolaikinio meno festivalis „Kaun
mene“. Tačiau apskritai, nusivylusių Kauno miesto tarptautiniais renginiais 
gyventojų dalis yra santykinai labai maža, atskiro renginio atveju nesiekia 10 proc. 
savo nuomonę pareiškusių gyventojų, tik šventės "Hanza Kaunas" organizavimu 
buvo nusivylę 14,82 proc. apklaustųjų, teigdami, kad ši šventė jau nesugeba 
pasiūlyti nieko naujo, programa tapo neįdomi, besikartojanti. 

Pav. 3-42 Kauno mieste vykstančių kult ūros rengini
vertinimas. 

32,83%

31,14%

30,96%

24,58%

24,20%

24,02%

23,26%

20,83%

18,39%

17,82%

16,14%

14,45%

14,26%

12,76%

12,38%

8,63%

0% 20% 40%

Pažaislio muzikos festivalis

Šventė "Hanza Kaunas"

Tarptautinis džiazo festivalis "Kaunas JAZZ

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“

Tarptautinis sportinių šokių konkursas ,,Gintarinė pora“

Kauno meno bienalė "Tekstilė" 

Tarptautinis poezijos festivalis ,,Poezijos pavasaris“

Lietuvos kaimo kapelų šventė-varžytuvės „Grok, Jurgeli“

Festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“

Lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“ / Skrajojantis …

Tarptautinis Kauno kino festivalis

Tarptautinis fotografijos festivalis „Kauno fotografijos dienos“

Sakralinės muzikos festivaliai

Renginių ciklas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

Tarptautinis modernaus ir tradicinio folkloro festivalis „Suklegos“

Šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas mene“

Tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas“

Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“

Įvairių tautų kultūrų festivalis „Kultūrų tiltai“

Tarptautinis monospektaklių festivalis „MonoBaltija“

Dalyvavau ir vertinu kaip reikšmingą, Kauno miestą garsinantį renginį
Dalyvavau, tač iau renginio kokybė nuvylė
Norėč iau / ketinu sudalyvauti
Teko girdėti apie šį renginį
Neturiu nuomonės
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ngiausi Kauno miesto kultūriniai 
renginiai yra Pažaislio muzikos festivalis (69,98 proc. apklaustųjų vertinimu), 
šventė „Hanza Kaunas“ (63,98 proc. gyventojų vertinimu), tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas JAZZ“ (57,79 proc. apklaustųjų vertinimu), tarptautinis festivalis 

7 proc. apklaustųjų vertinimu), turint omenyje tai, kad 
pakankamai didelio teigiamo vertinimo susilaikė nemaža dalis ir kitų tarptautinių 

rp Kauno miesto gyventojų yra 
MonoBaltija“, tarptautinis jaunųjų muzikų 

festivalis „Kaunas“, įvairių tautų kultūrų festivalis Kultūrų tiltai“, tarptautinis 
šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas 
mene“. Tačiau apskritai, nusivylusių Kauno miesto tarptautiniais renginiais 
gyventojų dalis yra santykinai labai maža, atskiro renginio atveju nesiekia 10 proc. 
savo nuomonę pareiškusių gyventojų, tik šventės "Hanza Kaunas" organizavimu 

,82 proc. apklaustųjų, teigdami, kad ši šventė jau nesugeba 
pasiūlyti nieko naujo, programa tapo neįdomi, besikartojanti.  

 

ų ūros renginių reikšmingumo 

69,98%

63,98%

57,79%

50,47%

32,83%

31,14%

30,96%
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Dalyvavau ir vertinu kaip reikšmingą, Kauno miestą garsinantį renginį



 

 

Bendrai 
tarptautiniai festivaliai ir reprezentaciniai renginiai pasižymi aušta kokybe ir 
turininga programa, gali reprezentuoti Kauno miestą tiek regione
platesniu mastu. 

Indiv
tobulin

� skatinti kultūrinę veiklą Kauno senamiestyje, jaunų kūrėjų ilgalaikius projektus, kurti meno 
inkubatorius, puoselėti mėgėjų meną, plačiau viešinti 
finansavimą tradiciniams renginiams, 
iniciatyvoms, formuoti Savivaldybės kaip projektų partnerės, o 
visuomenėje;  

� iki visai praktiškų pasiūlymų 
menininkams galimybes 
pasikviečiant į Kauną tam tikro užsienio
kaunietis su jais galėtų matytis, šnekėt, prekiaut, šokt, dainuot, alų ragaut, diskutuot, sportuot

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Bendrai vertinant apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad Kauno miesto 
tarptautiniai festivaliai ir reprezentaciniai renginiai pasižymi aušta kokybe ir 
turininga programa, gali reprezentuoti Kauno miestą tiek regione
platesniu mastu.  

Individualūs kauniečių pasiūlymai (pageidavimai) 
tobulinimui apėmė platų spektrą sričių, pradedant tokiais pasiūlymais 

skatinti kultūrinę veiklą Kauno senamiestyje, jaunų kūrėjų ilgalaikius projektus, kurti meno 
uoselėti mėgėjų meną, plačiau viešinti kultūrinius 

finansavimą tradiciniams renginiams, ieškoti būdų apjungti privačioms
formuoti Savivaldybės kaip projektų partnerės, o ne 

visai praktiškų pasiūlymų – įrengti nemokamos elektros įvadus Laisvės alėjoje, 
menininkams galimybes rengti pasirodymus viešosiose erdvėse; organizuoti miestų partnerių dienas, 
pasikviečiant į Kauną tam tikro užsienio miesto kultūros veikėjus, amatininkus
kaunietis su jais galėtų matytis, šnekėt, prekiaut, šokt, dainuot, alų ragaut, diskutuot, sportuot
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vertinant apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad Kauno miesto 
tarptautiniai festivaliai ir reprezentaciniai renginiai pasižymi aušta kokybe ir 
turininga programa, gali reprezentuoti Kauno miestą tiek regione, tiek Europos ir 

 kultūrinio gyvenimo mieste 
, pradedant tokiais pasiūlymais kaip:  

skatinti kultūrinę veiklą Kauno senamiestyje, jaunų kūrėjų ilgalaikius projektus, kurti meno 
kultūrinius renginius, išlaikyti nuoseklų 

būdų apjungti privačioms ir viešosioms meno 
ne paramos davėjos vaidmenį 

Laisvės alėjoje, sudarant vietos 
pasirodymus viešosiose erdvėse; organizuoti miestų partnerių dienas, 

miesto kultūros veikėjus, amatininkus, „kad kiekvienas 
kaunietis su jais galėtų matytis, šnekėt, prekiaut, šokt, dainuot, alų ragaut, diskutuot, sportuot“. 



 

 

3.4 SSGG  ANALIZĖ 
STIPRYBĖS 

Unikalūs, Lietuvos mastu reikšmingi, tarptautiniai 
kultūros renginiai, tokie kaip tekstilės bienalė, 
Pažaislio festivalis, šventė „Hanza Kaunas“,
festivalis „Kaunas Jazz“, festivalis „Operetė Kauno 
pilyje“, lėlių teatrų festivalis "Skrajojantis 
festivalis", populiarėjantis Kauno varpų muzikos 
festivalis 

Gilios džiazo, bažnytinės muzikos, chorinio 
dainavimo tradicijos. Į kultūrinį Kauno gyvenimą 
aktyviai įsijungę Kauno miesto muziejai, 
universitetai, bažnyčios 

Nepaisant pablogėjusios šalies ekonominės padėties 
renginių skaičius, lankytojų skaičius per
pastaruosius trejus metus augo

Didelis vaikų vystymui meno srityje skiriamas 
dėmesys ir kūrybingo jaunimo skaičius sąlygoja 
puikias kūrybinio potencialo 
galimybes ateityje 

Teatrų, koncertinių įstaigų aktyvus dalyvavimas 
visoje Lietuvoje ir užsienyje vyks
festivaliuose, konkursuose padeda kelti šių įstaigų 
meninį lygį bei garsina Kauno miestą

Kauną garsina ir aukštus apdovanojimus pelno 
kūrėjai bei atlikėjai 

GALIMYBĖS 

ES ir šalies kultūros politikos orientaciją į 
kūrybiškos ekonomikos ir kūrybinių industrijų 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

 
SILPNYBĖS 

Unikalūs, Lietuvos mastu reikšmingi, tarptautiniai 
nginiai, tokie kaip tekstilės bienalė, 

Pažaislio festivalis, šventė „Hanza Kaunas“, džiazo 
festivalis „Operetė Kauno 

pilyje“, lėlių teatrų festivalis "Skrajojantis 
festivalis", populiarėjantis Kauno varpų muzikos 

džiazo, bažnytinės muzikos, chorinio 
dainavimo tradicijos. Į kultūrinį Kauno gyvenimą 
aktyviai įsijungę Kauno miesto muziejai, 

Nepaisant pablogėjusios šalies ekonominės padėties 
renginių skaičius, lankytojų skaičius per 

us trejus metus augo 

Didelis vaikų vystymui meno srityje skiriamas 
dėmesys ir kūrybingo jaunimo skaičius sąlygoja 
puikias kūrybinio potencialo panaudojimo 

Teatrų, koncertinių įstaigų aktyvus dalyvavimas 
visoje Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose 
festivaliuose, konkursuose padeda kelti šių įstaigų 
meninį lygį bei garsina Kauno miestą 

Kauną garsina ir aukštus apdovanojimus pelno 

Kultūrinės veiklos vadybininkų ir projektų vadovų 
personalo trūkumas mažina kult
efektyvumą  

Nedideli atlikėjų ir kūrybinių darbuotojų 
atlyginimai menkina galimybes pritraukti 
profesionalius atlikėjus ir kūrybinius darbuotojus

Nepakankamas dėmesys reprezentacijai internetu. 
Dalies įstaigų interneto svetainės pasenę, 
neinformatyvios, sunkiai atnaujinamos (pvz. Kauno 
įvairių tautų kultūrų centro, Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų muziejaus)

Dėl lėšų stokos įstaigos dažnai neturi galimybės 
pasinaudoti platesnę auditoriją pasiekiančiomis 
informavimo, reklamos p

Įstaigų uždirbamos lėšos ir asignavimai 
nepakankami patalpoms, materialinei bazei 
(aparatūrai, instrumentams, transportui) atnaujinti

Dėl infrastruktūros specifikos kultūros renginiai 
išskaidomi po atskiras miesto erdves (pvz. „Kaunas 
Photo“, bienalė „Tekstilė“), miestas neturi 
modernios, didelius renginius galinčios aptarnauti 
parodų erdvės  

Kultūros įstaigos susiduria su kvalifikuoto vadybinio 
personalo, patalpų stoka, finansinio neužtikrintumo 
problemomis, taip apsunkinamos galimybės gauti 
finansavimą iš kitų fondų, sumažėja galimybės 
išlaikyti bei finansiškai skatinti darbuotojus, kelti jų 
kvalifikaciją 

Neišspręsti dalies institucijų patalpų valdymo 
klausimai. Dalis įstaigų savo veiklą vykdo patalpose, 
kurių teisinė bazė nėra sutvarkyta (pvz. 
viešoji biblioteka, Kauno
centras) 

Daugelis remiamų kultūros projektų įgyvendinami 
nepilna apimtimi dėl lėšų trūkumo

Nepakankamas dėmesys skiriamas kūrybinių 
industrijų vystymui, nekuriami menų inkubatoriai

GRĖSMĖS 

ES ir šalies kultūros politikos orientaciją į 
kūrybiškos ekonomikos ir kūrybinių industrijų 

Kauno apskrityje bendrosios pridėtinės vertės 
struktūroje meninė, pramoginė ir poilsio 
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Kultūrinės veiklos vadybininkų ir projektų vadovų 
personalo trūkumas mažina kultūros įstaigų veiklos 

Nedideli atlikėjų ir kūrybinių darbuotojų 
atlyginimai menkina galimybes pritraukti 
profesionalius atlikėjus ir kūrybinius darbuotojus 

Nepakankamas dėmesys reprezentacijai internetu. 
Dalies įstaigų interneto svetainės pasenę, 

atyvios, sunkiai atnaujinamos (pvz. Kauno 
įvairių tautų kultūrų centro, Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų muziejaus) 

Dėl lėšų stokos įstaigos dažnai neturi galimybės 
pasinaudoti platesnę auditoriją pasiekiančiomis 
informavimo, reklamos priemonėmis 

Įstaigų uždirbamos lėšos ir asignavimai 
nepakankami patalpoms, materialinei bazei 
(aparatūrai, instrumentams, transportui) atnaujinti 

Dėl infrastruktūros specifikos kultūros renginiai 
išskaidomi po atskiras miesto erdves (pvz. „Kaunas 

enalė „Tekstilė“), miestas neturi 
modernios, didelius renginius galinčios aptarnauti 

Kultūros įstaigos susiduria su kvalifikuoto vadybinio 
personalo, patalpų stoka, finansinio neužtikrintumo 
problemomis, taip apsunkinamos galimybės gauti 

ansavimą iš kitų fondų, sumažėja galimybės 
išlaikyti bei finansiškai skatinti darbuotojus, kelti jų 

Neišspręsti dalies institucijų patalpų valdymo 
Dalis įstaigų savo veiklą vykdo patalpose, 

kurių teisinė bazė nėra sutvarkyta (pvz. Kudirkos 
viešoji biblioteka, Kauno įvairių tautų kultūrų 

Daugelis remiamų kultūros projektų įgyvendinami 
ėšų trūkumo 

Nepakankamas dėmesys skiriamas kūrybinių 
ui, nekuriami menų inkubatoriai 

skrityje bendrosios pridėtinės vertės 
struktūroje meninė, pramoginė ir poilsio 



 

 

plėtrą sudarant sąlygas kultūros dinamiškumui bei 
verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai

Didėjant gyventojų mobilumui Kauno miesto 
kultūros strategijos orientavimas į kultūros 
paslaugų vartotojų iš kitų miestų pritraukimą, ypač 
šalies sostinės, didinant Kauno miesto kultūrinės 
veiklos gyvybingumą 

Skiriant pakankamą dėmesį kultūros politikos ir 
ekonomikos sąveikai, turint aiškią kultūros 
politikos strategiją ir efektyviai tvarkant kultūrai 
skiriamas lėšas Kauno miestas pretenduoja tapti 
kultūriniu traukos centru su pažangia, inovacijomis 
pagrįsta ekonomika 

Nacionaliniu mastu plėtojama
strategija, koordinavimo ir administravimo 
mechanizmas, kūrybines industrijas šalies 
strateginiuose dokumentuose išskiriama kaip 
inovacijų kryptis 

Naujų tikslinių grupių, platinimo kanalų ir 
vartojimo modelių, subkultūrų, daugiadakykio 
tradicinių ir naujoviškų meno formų atsiradimas

Kultūriniai mainai su kitais Lietuvos miestais, 
užsienio partneriais 

Kultūros turizmo plėtojimas. Kauno 
Pabaltijo kultūros centro formavimas

Kaunas kaip svarbaus ekonominio centro statusas, 
jame gerai išvystytas socialinių ir kultūrinių įstaigų 
tinklas, pasižymintis aukšta 
įvairove tiek valstybės, tiek savivaldybės tiek
privataus sektoriaus lygmenyje

Poilsiui ir kultūrai Kauno regiono gyventojai skiria 
daugiausiai išlaidų šalyje 

Didėjantis turistų skaičius Kauno mieste 
išauga 10-20 proc.) 

 

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

plėtrą sudarant sąlygas kultūros dinamiškumui bei 
mokslo ir kultūros integracijai  

Didėjant gyventojų mobilumui Kauno miesto 
s orientavimas į kultūros 

paslaugų vartotojų iš kitų miestų pritraukimą, ypač 
šalies sostinės, didinant Kauno miesto kultūrinės 

Skiriant pakankamą dėmesį kultūros politikos ir 
ekonomikos sąveikai, turint aiškią kultūros 

giją ir efektyviai tvarkant kultūrai 
skiriamas lėšas Kauno miestas pretenduoja tapti 
kultūriniu traukos centru su pažangia, inovacijomis 

Nacionaliniu mastu plėtojama kultūros politikos 
strategija, koordinavimo ir administravimo 

kūrybines industrijas šalies 
strateginiuose dokumentuose išskiriama kaip 

Naujų tikslinių grupių, platinimo kanalų ir 
vartojimo modelių, subkultūrų, daugiadakykio 
tradicinių ir naujoviškų meno formų atsiradimas 

tais Lietuvos miestais, 

Kultūros turizmo plėtojimas. Kauno – kaip 
Pabaltijo kultūros centro formavimas 

Kaunas kaip svarbaus ekonominio centro statusas, 
jame gerai išvystytas socialinių ir kultūrinių įstaigų 

 paslaugų kokybe ir 
įvairove tiek valstybės, tiek savivaldybės tiek 
privataus sektoriaus lygmenyje 

Poilsiui ir kultūrai Kauno regiono gyventojai skiria 

Kauno mieste (kasmet 

organizavimo veikla tesudaro 2 proc.

Didžioji Lietuvos visuomenės dalis nedalyvauja 
kūrybinėje meninėje veikloje

Nepakankamas socialinių ir verslo partnerių 
integravimas į moksl
studijų procesą, lėšų kvalifikacijos kėlimui, naujų 
studijų programų kūrimui ir talentingiausių 
specialistų pritraukimui stygius

Tradicinis kultūros įgyvendinimo modelis
institucinis pobūdis yra neefektyvus ir nebetenkina 
šiuolaikinių poreikių bei kultūros sektoriui keliamų 
iššūkių 

Tarptautinės emigracijos sąlygotas gyventojų 
skaičiaus mažėjimas Kauno mieste

Mažėjantis privačių rėmėjų skiriamų lėšų kiekis

Užsitęsęs ekonominis sunkmetis, dėl kurio nėra 
galimybių didinti kultūro
finansavimo, mažesnė gyventojų išlaidų dalis, 
skiriama kultūros renginiams

Nepalankūs teisinės bazės, mokesčių sistemos 
pokyčiai (ypač susiję su autorinių atlyginimų 
apmokestinimu) 

Mažėjantis jaunimo domėjimasis profesionalaus 
atlikėjo profesija, karjera

Nepakankamas verslo ir valdžios atstovų 
bendradarbiavimas kultū
srityje  
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organizavimo veikla tesudaro 2 proc. 

Didžioji Lietuvos visuomenės dalis nedalyvauja 
kūrybinėje meninėje veikloje 

Nepakankamas socialinių ir verslo partnerių 
integravimas į mokslinę bei meninę veiklą ir 
studijų procesą, lėšų kvalifikacijos kėlimui, naujų 
studijų programų kūrimui ir talentingiausių 
specialistų pritraukimui stygius 

Tradicinis kultūros įgyvendinimo modelis ir jo 
institucinis pobūdis yra neefektyvus ir nebetenkina 

olaikinių poreikių bei kultūros sektoriui keliamų 

Tarptautinės emigracijos sąlygotas gyventojų 
skaičiaus mažėjimas Kauno mieste 

Mažėjantis privačių rėmėjų skiriamų lėšų kiekis 

Užsitęsęs ekonominis sunkmetis, dėl kurio nėra 
galimybių didinti kultūros įstaigoms skiriamo 
finansavimo, mažesnė gyventojų išlaidų dalis, 
skiriama kultūros renginiams 

Nepalankūs teisinės bazės, mokesčių sistemos 
pokyčiai (ypač susiję su autorinių atlyginimų 

Mažėjantis jaunimo domėjimasis profesionalaus 
profesija, karjera 

Nepakankamas verslo ir valdžios atstovų 
bendradarbiavimas kultūrinės veiklos ir pramogų 



 

 

3.5 ESAMOS SITUACIJOS ANA

Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
bendruomenę telkiančiu vei
siejama su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Vadovaujantis 
ES kultūros politikos perspektyva, kuriant ir plėtojant kultūros sklaidos modelius 
būtina diegti skaitmenines technologijas
modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę aplinką, kurioje 
kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, 
išnaudoti kultūros ir kūrybos sektoriuose 

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tiek turinio 
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. Į 
Kauno kultūrinį gyvenimą yra įtraukti miesto muziejai, studijų institucijos, 
Lietuvos dvarai, Kauno miesto bažnyčios. Kauno mieste egzistuoja meno 
institucijų, a
pavienės iniciatyvos, kuriomis remiami menininkų eksperimentai. 

Vertinant Lietuvos kultūros sektoriaus raidos tendencijas, darytina išvada, kad 
mažėja kultūros centrų vaidmuo, tačiau konc
patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių sutraukia 
Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. 
lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek Kauno regiono,
Kultūrinės veiklos kontekste vis svarbesnę vietą užima daugiadalykiškumas ir 
edukacija, formuojasi 

Iš viso Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos kasmet pritraukia daugiau nei 
300.000 žiūrovų ir
virš 500 darbuotojų. Stebima renginių skaičiaus ir lankytojų augimo tendencija. 
Tarp muziejų labiausiai išaugo Kauno miesto muziejaus lankytojų skaičius, tarp 
teatrų daugiausia renginių pasiūlo
kamerinis teatras bei Kauno mažasis teatras. Koncertinės įstaigos kasmet plečia savo 
repertuarą, dalyvauja bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos 
kolektyvais. 

Kultūros paslaugų rinkos analizė atskleidė, kad:

� Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai per metus pritraukia daugiau nei 1 mln. 
žiūrovų ir lankytojų, dalyvių skaičius juose viršija 10 tūkst.; 

� didžiausiais, sutraukiančiais po 50 tūks
Pažaislio muzikos festivalis
,,Kaunas Jazz“, taipogi tarptautinis festivalis 
festivalis Rytų Europoje, rengiamas nuo 2001 m. Tarptautiniame vieninteliame kasmetiniame 
fotomeno festivalyje „Kauno fotografijos dienos“
festivalyje apsilanko daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų;

� didžiausią niša remiamų pr
projektų kryptys: džiazo projektai
muzikos projektai;  
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SAMOS SITUACIJOS ANALIZĖS IŠVADOS 
Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
bendruomenę telkiančiu veiksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau 
siejama su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Vadovaujantis 
ES kultūros politikos perspektyva, kuriant ir plėtojant kultūros sklaidos modelius 
būtina diegti skaitmenines technologijas, optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir 
modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę aplinką, kurioje 
kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, 
išnaudoti kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ potencialą.

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tiek turinio 
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. Į 
Kauno kultūrinį gyvenimą yra įtraukti miesto muziejai, studijų institucijos, 
Lietuvos dvarai, Kauno miesto bažnyčios. Kauno mieste egzistuoja meno 
institucijų, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo potencialas. Jau dabar fiksuojamos 
pavienės iniciatyvos, kuriomis remiami menininkų eksperimentai. 

Vertinant Lietuvos kultūros sektoriaus raidos tendencijas, darytina išvada, kad 
mažėja kultūros centrų vaidmuo, tačiau koncertinės organizacijos ir teatrai išlieka 
patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių sutraukia 
Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. 
lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek Kauno regiono,
Kultūrinės veiklos kontekste vis svarbesnę vietą užima daugiadalykiškumas ir 
edukacija, formuojasi neformalūs meno inkubatoriai. 

Iš viso Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos kasmet pritraukia daugiau nei 
300.000 žiūrovų ir lankytojų. Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba 
virš 500 darbuotojų. Stebima renginių skaičiaus ir lankytojų augimo tendencija. 
Tarp muziejų labiausiai išaugo Kauno miesto muziejaus lankytojų skaičius, tarp 
teatrų daugiausia renginių pasiūlo ir daugiausiai žiūrovų pritraukia Kauno 
kamerinis teatras bei Kauno mažasis teatras. Koncertinės įstaigos kasmet plečia savo 
repertuarą, dalyvauja bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos 
kolektyvais.  

Kultūros paslaugų rinkos analizė atskleidė, kad: 

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai per metus pritraukia daugiau nei 1 mln. 
žiūrovų ir lankytojų, dalyvių skaičius juose viršija 10 tūkst.;  

didžiausiais, sutraukiančiais po 50 tūkst. žiūrovų, laikytini Kauno meno bienalė „Textile“
Pažaislio muzikos festivalis. Po 20 tūkst. žiūrovų kasmet sulaukia tarptautinis džiazo festivalis 

, taipogi tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“
is Rytų Europoje, rengiamas nuo 2001 m. Tarptautiniame vieninteliame kasmetiniame 

„Kauno fotografijos dienos“ („Kaunas Photo“) ir tarptautiniame 
apsilanko daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų; 

didžiausią niša remiamų projektų sudaro muzikos srities projektai. Identifikuojamos trys ryškios šių 
džiazo projektai, klasikinės muzikos projektai, chorinės ir sakralinės 
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Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu 
ksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau 

siejama su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Vadovaujantis 
ES kultūros politikos perspektyva, kuriant ir plėtojant kultūros sklaidos modelius 

, optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir 
modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę aplinką, kurioje 
kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos galėtų veiksmingai bendradarbiauti, 

veikiančių MVĮ potencialą. 

Kauno miesto kultūrinis potencialas yra labai įvairialypis tiek formos tiek turinio 
prasme. Reikšmingi tarptautinio masto renginiai, aktyviai veikiančių kultūros 
įstaigų, kūrybinių sąjungų gausa, didelis kūrybingo jaunimo, kūrėjų bei atlikėjų 
skaičius Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. Į 
Kauno kultūrinį gyvenimą yra įtraukti miesto muziejai, studijų institucijos, 
Lietuvos dvarai, Kauno miesto bažnyčios. Kauno mieste egzistuoja meno 

ukštųjų mokyklų bendradarbiavimo potencialas. Jau dabar fiksuojamos 
pavienės iniciatyvos, kuriomis remiami menininkų eksperimentai.  

Vertinant Lietuvos kultūros sektoriaus raidos tendencijas, darytina išvada, kad 
ertinės organizacijos ir teatrai išlieka 

patrauklūs kultūros paslaugų vartotojams. Didžiausią lankytojų skaičių sutraukia 
Lietuvos muziejai, sparčiai didėja kino teatrų lankytojų srautai. Bibliotekų 
lankytojų mažėjimo tendencija stebima tiek Kauno regiono, tiek visos šalies mastu. 
Kultūrinės veiklos kontekste vis svarbesnę vietą užima daugiadalykiškumas ir 

neformalūs meno inkubatoriai.  

Iš viso Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos kasmet pritraukia daugiau nei 
lankytojų. Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba 

virš 500 darbuotojų. Stebima renginių skaičiaus ir lankytojų augimo tendencija. 
Tarp muziejų labiausiai išaugo Kauno miesto muziejaus lankytojų skaičius, tarp 

ir daugiausiai žiūrovų pritraukia Kauno 
kamerinis teatras bei Kauno mažasis teatras. Koncertinės įstaigos kasmet plečia savo 
repertuarą, dalyvauja bendruose projektuose su kitais atlikėjais ir muzikos 

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami kultūros projektai per metus pritraukia daugiau nei 1 mln. 

Kauno meno bienalė „Textile“ ir 
. Po 20 tūkst. žiūrovų kasmet sulaukia tarptautinis džiazo festivalis 

„Operetė Kauno pilyje“ – pirmasis toks operetės 
is Rytų Europoje, rengiamas nuo 2001 m. Tarptautiniame vieninteliame kasmetiniame 

(„Kaunas Photo“) ir tarptautiniame Kauno kino 

ojektų sudaro muzikos srities projektai. Identifikuojamos trys ryškios šių 
klasikinės muzikos projektai, chorinės ir sakralinės 



 

 

� daugėja kompleksinių tarpdisciplininių kultūros renginių
vientisą projektą  (Tekstilės bienalė, Kaunas ir Art, 
„Hanza Kaunas”  ir t.t.); 

� daugiau nei 70 proc. savivaldybės remiamų projektų yra tęstiniai ar jau tapę tradiciniais renginiais. 
Tačiau tuo pačiu daugėja ir vietinės kūrybinės veiklos iniciatyvų, atsiranda 
kaip kito didelio renginio dalis
partnerių;  

� ryškėja tik Kaunui būdingų renginių niša 
poezijos renginių ciklas „Senamiesčio žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas 
Nemuno krantinės festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“.

� Gyventojų kultūros poreikių tyrimo duomenimis, 
pasitenkinimas kultūros paslaugomis yra pakankamai aukštas 
pasitenkinimą atskiromis kultūrinės veiklos sritimis pažymėtina, kad Kauno miesto gyven
patenkinti bibliotekų paslaugomis (VKI 
įstaigų sektoriaus paslaugomis (VKI 
demonstravimų (VPI – 57,83), netradicinių menin
(VPI – 62,86). Kauniečiai, vertindami miesto renginius, akcentuoja kokybės kriterijų, reiškia poreikį 
aukšto meninio lygio renginiams su profesionaliais atlikėjais. 

Didelio masto projektų, vykstančių kel
yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes nėra 
infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius. Atviriems renginiams 
puikiai išnaudojamos viešosios Kauno miesto erdvės
alėja, Rotušės aikštė, Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštės lauko scena, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 
sodas, Senoji Nemuno prieplauka.

Atsižvelgiant į Europos šalių
būtų tikslinga sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą 
ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio id
panašias finansavimo proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant 
įvairaus žanro

Kultūros politikos srityje identifikuojamos problemos ir iššūkiai: 

•

•

•

Kultūros institucijų veiklos problemos ir iš

Žmogiškųjų išteklių sritis: 
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daugėja kompleksinių tarpdisciplininių kultūros renginių, apjungiančių į
vientisą projektą  (Tekstilės bienalė, Kaunas ir Art, „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

 

nei 70 proc. savivaldybės remiamų projektų yra tęstiniai ar jau tapę tradiciniais renginiais. 
u tuo pačiu daugėja ir vietinės kūrybinės veiklos iniciatyvų, atsiranda 
kito didelio renginio dalis, tokiu būdu gauna galimybę prisistatyti didesnei publikai, susirasti 

tik Kaunui būdingų renginių niša – Kauno miesto tradicija vasaros metu 
poezijos renginių ciklas „Senamiesčio žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas 
Nemuno krantinės festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“.

s poreikių tyrimo duomenimis, bendras Kauno miesto kultūros paslaugų vartotojų 
pasitenkinimas kultūros paslaugomis yra pakankamai aukštas – siekia 
pasitenkinimą atskiromis kultūrinės veiklos sritimis pažymėtina, kad Kauno miesto gyven
patenkinti bibliotekų paslaugomis (VKI – 83,7), teatrų paslaugomis (VKI 
įstaigų sektoriaus paslaugomis (VKI – 80). Kaune labiausiai trūksta meninio (nekomercinio) kino 

57,83), netradicinių meninių akcijų (VPI – 60,06), užsienio atlikėjų koncertų 
62,86). Kauniečiai, vertindami miesto renginius, akcentuoja kokybės kriterijų, reiškia poreikį 

aukšto meninio lygio renginiams su profesionaliais atlikėjais.  

Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas ar net mėnesius renginiai paprastai 
yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes nėra 
infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius. Atviriems renginiams 
puikiai išnaudojamos viešosios Kauno miesto erdvės: Kauno pilies prieigos, Laisvės 
alėja, Rotušės aikštė, Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštės lauko scena, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 
sodas, Senoji Nemuno prieplauka. 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir įvertinus savivaldybės biudžeto galimybes, 
būtų tikslinga sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą 
ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus festivalių, išlaikant 
panašias finansavimo proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant 
įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. 

Kultūros politikos srityje identifikuojamos problemos ir iššūkiai: 

• Ilgalaikė Kauno m. savivaldybės kultūros politikos strategija nėra sukurta, 
kultūros politikos tikslai yra integruoti į Kauno miesto 2005
strateginį planą.  

• Vystantis daugiadakykėms tradicinėms ir naujoviškoms meno formoms bei 
turiniui, atsiranda poreikis pripažinti ir remti naujus kultūrinio pažinimo 
būdus. 

• Per mažas dėmesys skiriamas Kauno miesto kūrybinėms industrijoms. 
Kaune neįkurtas nė vienas menų inkubatorius, nėra jaunimo iniciatyvas 
jungiančių ir palaikančių idėjų bei bendradarbiavimo platfo
potencialas tam egzistuoja.  

Kultūros institucijų veiklos problemos ir iššūkiai: 

Žmogiškųjų išteklių sritis:  
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, apjungiančių įvairias meno kryptis į 
„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“, Šventė 

nei 70 proc. savivaldybės remiamų projektų yra tęstiniai ar jau tapę tradiciniais renginiais. 
u tuo pačiu daugėja ir vietinės kūrybinės veiklos iniciatyvų, atsiranda projektų, kurie inicijuojami 

, tokiu būdu gauna galimybę prisistatyti didesnei publikai, susirasti 

Kauno miesto tradicija vasaros metu – dainuojamosios 
poezijos renginių ciklas „Senamiesčio žiogas“, Kauno varpų muzikos festivalis, džiazo projektas 
Nemuno krantinės festivalis „Daugirdas gyvai“, senamiesčio gyvinimo programa „Kitaip“.  

bendras Kauno miesto kultūros paslaugų vartotojų 
siekia 70,87 proc. Vertinant 

pasitenkinimą atskiromis kultūrinės veiklos sritimis pažymėtina, kad Kauno miesto gyventojai labiausiai 
83,7), teatrų paslaugomis (VKI – 80,8) bei koncertinių 

80). Kaune labiausiai trūksta meninio (nekomercinio) kino 
60,06), užsienio atlikėjų koncertų 

62,86). Kauniečiai, vertindami miesto renginius, akcentuoja kokybės kriterijų, reiškia poreikį 

ias dienas ar net mėnesius renginiai paprastai 
yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes nėra 
infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius. Atviriems renginiams 

: Kauno pilies prieigos, Laisvės 
alėja, Rotušės aikštė, Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštės lauko scena, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro sodelis, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 

praktiką ir įvertinus savivaldybės biudžeto galimybes, 
būtų tikslinga sutrumpinti pagrindinių miesto renginių sąrašą, išskiriant keletą 
ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 

entiteto aspektus festivalių, išlaikant 
panašias finansavimo proporcijas skirtingoms kultūros sritims, prioritetą skiriant 

projektų kategorijai.  

Kultūros politikos srityje identifikuojamos problemos ir iššūkiai:  

alaikė Kauno m. savivaldybės kultūros politikos strategija nėra sukurta, 
kultūros politikos tikslai yra integruoti į Kauno miesto 2005–2015 metų 

Vystantis daugiadakykėms tradicinėms ir naujoviškoms meno formoms bei 
reikis pripažinti ir remti naujus kultūrinio pažinimo 

Per mažas dėmesys skiriamas Kauno miesto kūrybinėms industrijoms. 
Kaune neįkurtas nė vienas menų inkubatorius, nėra jaunimo iniciatyvas 
jungiančių ir palaikančių idėjų bei bendradarbiavimo platformų, nors realus 

ūkiai:  



 

 

1. Didžioji dalis kultūros įstaigų susidu
trūkumo yra priversti atsisakyti ti
techninio personalo darbo vietų (scenos darbuotojų ir kt.); 

2. Kultūros sferoje trūksta gerų vadybininkų. Kultūrinė veikla turi tiek kūrybinės tiek 
ekonominės veiklos aspektų, tad šalia kūrybinės vei
gebėjimus.  

Veiklos sritis:

3. Pasyvi kultūros įstaigų projektinė veikla, tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai 
įgyvendina partnerystės projektus, tačiau ir aptinkamos partnerystės formos apsiriboja 
kviestinių atlikėjų pasirodymais, dalyvavimu festivaliuose. Didesnių projektų įgyvendinimui 
neišnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautiniai fondai ir kultūros programos. 
Potencialios partnerystės plėtros niša 
(Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu, VDU (istorijos katedra, etnologijos 
katedra, teatrologijos katedra, Menų centras), J. Gruodžio konservatorija, Muzikos akademijos 
padalinys Kaune, Neformalaus ugdymo įstaiga Kauno tautinės k
dalyvauja Kauno miesto kultūriniame gyvenime)

4. Keičiantis kultū
tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno įstaigų vaidmuo, kinta bibliotekų 
funkcijos, aktyvėja bendruomenių veikla, kuri apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą. 

Finansavimas: 

5. Kultūros įstaigų finansavimas iš savivaldybės bi
rezultatais: renginių skaičiumi, dalyvavimu
finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros 
paslaugų poreikį, didinti kūrybinės veiklos apimčių, nes nuo to nepriklauso joms skiriamo 
finansavimo dydis. 

6. Nėra aiškios mi
išskaidomas daugybei smulkių renginių dažnai nepateikiant ekonominės ar kultūrinės 
motyvacijos:  

a. Finansavimas nedidelėmis dalimis išskaidomas skirtingo pobūdžio renginiams neleidži
pilnai realizuoti renginio apimčių, kenkia renginio kokybei ir neatneša planuotos grąžos.

b. Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunku pritraukti 
privačių rėmėjų lėšas.

c. Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa priein
daliai.  

Kultūrinės veiklos kontekstas:

7. Žinomumo, masto ir kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia 
valstybinės kultūros įstaigos

8. Visuomeninių organizacijų ir privačių insti
apskrities gyvenime vis dar yra per menkas, Kauno m. trūksta mokslininkų ir praktikų 
iniciatyvos vystyti kūrybines industrijas, nėra jaunimo iniciatyvas jungiančių ir palaikančių 
idėjų bei bendradarbiavimo pl

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ji dalis kultūros įstaigų susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo 
trūkumo yra priversti atsisakyti tiek administracinio (projektų vadovų), tiek kūrybinio, tiek 
techninio personalo darbo vietų (scenos darbuotojų ir kt.);  

Kultūros sferoje trūksta gerų vadybininkų. Kultūrinė veikla turi tiek kūrybinės tiek 
ekonominės veiklos aspektų, tad šalia kūrybinės veiklos labai svarbu ugdyti administracinius 

Veiklos sritis: 

Pasyvi kultūros įstaigų projektinė veikla, tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai 
įgyvendina partnerystės projektus, tačiau ir aptinkamos partnerystės formos apsiriboja 

atlikėjų pasirodymais, dalyvavimu festivaliuose. Didesnių projektų įgyvendinimui 
neišnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautiniai fondai ir kultūros programos. 
Potencialios partnerystės plėtros niša – bendradarbiavimas su mokslo ir studijų i
(Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu, VDU (istorijos katedra, etnologijos 
katedra, teatrologijos katedra, Menų centras), J. Gruodžio konservatorija, Muzikos akademijos 
padalinys Kaune, Neformalaus ugdymo įstaiga Kauno tautinės k
dalyvauja Kauno miesto kultūriniame gyvenime) 

Keičiantis kultūros įstaigų vaidmeniui vyksta kultūros įstaigų funkcijų persiskirstymas: mažėja 
tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno įstaigų vaidmuo, kinta bibliotekų 
funkcijos, aktyvėja bendruomenių veikla, kuri apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą. 

Finansavimas:  

Kultūros įstaigų finansavimas iš savivaldybės biudžeto nėra susietas su kūrybinės
: renginių skaičiumi, dalyvavimu festivaliuose, projektinėje veikloje. Egzistuojantis 

finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros 
paslaugų poreikį, didinti kūrybinės veiklos apimčių, nes nuo to nepriklauso joms skiriamo 
finansavimo dydis.  

Nėra aiškios miesto renginių organizavimo ir finansavimo strategijos, kad finansavimas yra 
išskaidomas daugybei smulkių renginių dažnai nepateikiant ekonominės ar kultūrinės 

Finansavimas nedidelėmis dalimis išskaidomas skirtingo pobūdžio renginiams neleidži
pilnai realizuoti renginio apimčių, kenkia renginio kokybei ir neatneša planuotos grąžos.

Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunku pritraukti 
privačių rėmėjų lėšas. 

Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa priein
 

Kultūrinės veiklos kontekstas: 

Žinomumo, masto ir kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia 
valstybinės kultūros įstaigos, veikiančios Kauno mieste.  

Visuomeninių organizacijų ir privačių institucijų dalyvavimas kultūriniame Kauno miesto ir 
apskrities gyvenime vis dar yra per menkas, Kauno m. trūksta mokslininkų ir praktikų 
iniciatyvos vystyti kūrybines industrijas, nėra jaunimo iniciatyvas jungiančių ir palaikančių 
idėjų bei bendradarbiavimo platformų.  
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ria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo 
ek administracinio (projektų vadovų), tiek kūrybinio, tiek 

Kultūros sferoje trūksta gerų vadybininkų. Kultūrinė veikla turi tiek kūrybinės tiek 
klos labai svarbu ugdyti administracinius 

Pasyvi kultūros įstaigų projektinė veikla, tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai 
įgyvendina partnerystės projektus, tačiau ir aptinkamos partnerystės formos apsiriboja 

atlikėjų pasirodymais, dalyvavimu festivaliuose. Didesnių projektų įgyvendinimui 
neišnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautiniai fondai ir kultūros programos. 

bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis 
(Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu, VDU (istorijos katedra, etnologijos 
katedra, teatrologijos katedra, Menų centras), J. Gruodžio konservatorija, Muzikos akademijos 
padalinys Kaune, Neformalaus ugdymo įstaiga Kauno tautinės kultūros centras aktyviai 

vyksta kultūros įstaigų funkcijų persiskirstymas: mažėja 
tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno įstaigų vaidmuo, kinta bibliotekų 
funkcijos, aktyvėja bendruomenių veikla, kuri apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą.  

udžeto nėra susietas su kūrybinės veiklos 
projektinėje veikloje. Egzistuojantis 

finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros 
paslaugų poreikį, didinti kūrybinės veiklos apimčių, nes nuo to nepriklauso joms skiriamo 

esto renginių organizavimo ir finansavimo strategijos, kad finansavimas yra 
išskaidomas daugybei smulkių renginių dažnai nepateikiant ekonominės ar kultūrinės 

Finansavimas nedidelėmis dalimis išskaidomas skirtingo pobūdžio renginiams neleidžia 
pilnai realizuoti renginio apimčių, kenkia renginio kokybei ir neatneša planuotos grąžos. 

Pavieniams nedidelio visuomenės dėmesio sulaukiantiems renginiams sunku pritraukti 

Dėl reklamos, viešinimo stokos dalis renginių tampa prieinami tik nedidelei visuomenės 

Žinomumo, masto ir kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia 

tucijų dalyvavimas kultūriniame Kauno miesto ir 
apskrities gyvenime vis dar yra per menkas, Kauno m. trūksta mokslininkų ir praktikų 
iniciatyvos vystyti kūrybines industrijas, nėra jaunimo iniciatyvas jungiančių ir palaikančių 



 

 

Infrastruktūros būklė:

9. Su infrastruktūros poreikiu arba nepakankamumu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto muziejui būtinos 
naujos patalpos, taip pat būtina spręst
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei šokio teatro „Aura“ patalpų klausimą bei 
Kauno miesto simfoninio orkestro juridinį patalpų valdymo klausimą.

10. Nepatraukli, nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė
repeticijų erdves, netinkamas didesnių renginių organizavimui
menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad centrai neturi 
vienodų sąlygų konkuruoti su mo
struktūrų teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų.

11. Nuo sovietinių laikų paveldėti didžiuliai pastatai, kurių didelę dalį sudaro nefunkcionalios 
erdvės, reikalauja didžiulių išlaid
salių rekonstrukcijai, kaupiasi įsiskolinimai už patalpų šildymą. („Girstutis“, „Tautos namai“)

12. ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu pasinaudojo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai”, Kauno miesto savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Senamiesčio filialo ir filialo „Berželis“ ren
Savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusidė
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. Gruodžio memorialiniam muziejui 
reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros įstaigoms pilnas ar dalinis remontas. 

13. Kauno mieste trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncer
koncertinės salės yra per mažos 500
mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra labai sudėtinga. Kaunui reikalinga 1000 vietų 
koncertinė salė ir parodų erdvė.

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Infrastruktūros būklė: 

Su infrastruktūros poreikiu arba nepakankamumu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto muziejui būtinos 
naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertinių įstaigų Kauno bigbendo ir Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei šokio teatro „Aura“ patalpų klausimą bei 
Kauno miesto simfoninio orkestro juridinį patalpų valdymo klausimą.

Nepatraukli, nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė bazė, išskaidyta po mažas/ kamerines / 
repeticijų erdves, netinkamas didesnių renginių organizavimui, 
menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad centrai neturi 
vienodų sąlygų konkuruoti su modernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo 
struktūrų teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų.

Nuo sovietinių laikų paveldėti didžiuliai pastatai, kurių didelę dalį sudaro nefunkcionalios 
erdvės, reikalauja didžiulių išlaidų šildymui ir priežiūrai, dėl to 
salių rekonstrukcijai, kaupiasi įsiskolinimai už patalpų šildymą. („Girstutis“, „Tautos namai“)

ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu pasinaudojo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai”, Kauno miesto savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Senamiesčio filialo ir filialo „Berželis“ ren
Savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusidė
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. Gruodžio memorialiniam muziejui 
reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros įstaigoms pilnas ar dalinis remontas. 

Kauno mieste trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncer
koncertinės salės yra per mažos 500-600 vietų. Pagrindinė parodinė veikla sukoncentruota 
mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra labai sudėtinga. Kaunui reikalinga 1000 vietų 
koncertinė salė ir parodų erdvė. 
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Su infrastruktūros poreikiu arba nepakankamumu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo 
klausimais susiduria trečdalis savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto muziejui būtinos 

i koncertinių įstaigų Kauno bigbendo ir Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ bei šokio teatro „Aura“ patalpų klausimą bei 
Kauno miesto simfoninio orkestro juridinį patalpų valdymo klausimą. 

bazė, išskaidyta po mažas/ kamerines / 
 sukuria atšiaurumo atmosferą, 

menkina kultūros įstaigos įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga lemia tai, kad centrai neturi 
dernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo 

struktūrų teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų. 

Nuo sovietinių laikų paveldėti didžiuliai pastatai, kurių didelę dalį sudaro nefunkcionalios 
 trūksta lėšų patalpų ir žiūrovų 

salių rekonstrukcijai, kaupiasi įsiskolinimai už patalpų šildymą. („Girstutis“, „Tautos namai“). 

ES struktūrinių fondų parama infrastruktūros atnaujinimui pagal priemonę viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu pasinaudojo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus, Kauno kultūros centras „Tautos namai”, Kauno miesto savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Senamiesčio filialo ir filialo „Berželis“ renovacijai. 
Savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento lėšomis buvo rekonstruotas M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus pastatas, tačiau tai tik iš dalies sprendžia Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros nepakankamumo ir nusidėvėjimo problemas. M. 
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padaliniui J. Gruodžio memorialiniam muziejui 
reikalinga rekonstrukcija, kitoms kultūros įstaigoms pilnas ar dalinis remontas.  

Kauno mieste trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncertų salės. Visos Kauno 
600 vietų. Pagrindinė parodinė veikla sukoncentruota 

mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra labai sudėtinga. Kaunui reikalinga 1000 vietų 



 

 

4 KULTŪROS SEKTORI

ANALIZĖ 

4.1 PASIŪLYMŲ ALTERNATYVŲ

Vertinant iš ekonominės perspektyvos, kultūros ir kūrybos sektorius yra 
reikšmingas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys. ES ir Lietuvos 
kultūros sektoriaus raidos kontekst
nebeatitinka šiuolaikinių visuomenių poreikių. Siekiant, kad kultūros ir kūrybos 
sektorius kurtų pridėtinę vertę 
formuotų pagrindą kūrybiškai ekonomikai, 
kūrybiškumui ir inovacijoms plėtotis. To siekiant būtina 
įstaigų tinklus ir modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę 
aplinką, kurioje kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos
bendradarbiauti, 
tarpdisciplininę 

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kult
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja keturis išeities ramsčius: 

5)

Šiuo metu Kauno miesto kultūros įstaigos
panaudos, numos ar nuosavybės teise valdo 66 infrastruktūros 
patalpas, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 25 tūkst. kv. m. Su infrastruktūros 
poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo klausimais susiduria net 
trečdalis Kauno miesto s
būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertin
kolektyvų, 
klausimą. 

Nepatraukli, nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė bazė, išskaidyta po kamerines
/ repeticijų erdves, netinkamas didesnių renginių organizavimui, sukuria 
atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigų įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga 
lemia tai, kad 
konkuruoti su mode
teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų.
laikų paveldėti didžiuliai 
nefunkcionalios erdvės, reikalauja di
įsiskolinimai už patalpų šildymą, tai sąlygoja neefektyvų lėšų

Pastaraisiais metais įgyvendinti kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcijos projektai tik 
iš dalies sprendžia Kauno miesto savivaldybė
nepakankamumo ir nusidėvėjimo problemas. Vienuolikai Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų reikalinga patalpų rekonstrukcija, pilnas ar dalinis 
remontas, ar apskritai naujos patalpos. 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ULTŪROS SEKTORIAUS GALIMŲ POKYČIŲ A

ASIŪLYMŲ ALTERNATYVŲ PRIELAIDOS 
Vertinant iš ekonominės perspektyvos, kultūros ir kūrybos sektorius yra 
reikšmingas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys. ES ir Lietuvos 
kultūros sektoriaus raidos kontekste tradiciniai kultūros sklaidos modeliai jau 
nebeatitinka šiuolaikinių visuomenių poreikių. Siekiant, kad kultūros ir kūrybos 
sektorius kurtų pridėtinę vertę įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse bei 
formuotų pagrindą kūrybiškai ekonomikai, būtina su
kūrybiškumui ir inovacijoms plėtotis. To siekiant būtina 
įstaigų tinklus ir modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę 
aplinką, kurioje kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos
bendradarbiauti, plėtoti naujų kultūros ekonomikos produktų kūrimo 
tarpdisciplininę terpę.  

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kult
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja keturis išeities ramsčius: 

5) Infrastruktūros nepakankamumas 

Šiuo metu Kauno miesto kultūros įstaigos, vykdydamos savo veiklą,
panaudos, numos ar nuosavybės teise valdo 66 infrastruktūros 
patalpas, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 25 tūkst. kv. m. Su infrastruktūros 
poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo klausimais susiduria net 
trečdalis Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto muz
būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertin
kolektyvų, šokio teatro „Aura“ bei Kauno miesto simfoninio orkestro 
klausimą.  

Nepatraukli, nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė bazė, išskaidyta po kamerines
/ repeticijų erdves, netinkamas didesnių renginių organizavimui, sukuria 
atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigų įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga 
lemia tai, kad Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigos neturi vienodų sąlygų 
konkuruoti su modernių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo struktūrų 
teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų.
laikų paveldėti didžiuliai kultūros centrų pastatai, kurių didelę dalį sudaro 
nefunkcionalios erdvės, reikalauja didelių išlaidų šildymui ir priežiūrai, 
įsiskolinimai už patalpų šildymą, tai sąlygoja neefektyvų lėšų

Pastaraisiais metais įgyvendinti kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcijos projektai tik 
iš dalies sprendžia Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros 
nepakankamumo ir nusidėvėjimo problemas. Vienuolikai Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų reikalinga patalpų rekonstrukcija, pilnas ar dalinis 
remontas, ar apskritai naujos patalpos.  
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AUS GALIMŲ POKYČIŲ ALTERNATYVŲ 

Vertinant iš ekonominės perspektyvos, kultūros ir kūrybos sektorius yra 
reikšmingas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys. ES ir Lietuvos 

e tradiciniai kultūros sklaidos modeliai jau 
nebeatitinka šiuolaikinių visuomenių poreikių. Siekiant, kad kultūros ir kūrybos 

įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse bei 
ūtina sudaryti tinkamas sąlygas 

kūrybiškumui ir inovacijoms plėtotis. To siekiant būtina optimizuoti kultūros 
įstaigų tinklus ir modernizuoti kultūros infrastruktūrą bei gerinti fizinę ir socialinę 
aplinką, kurioje kūrybiniai darbuotojai ir susijusios institucijos galėtų veiksmingai 

plėtoti naujų kultūros ekonomikos produktų kūrimo 

Vertinant iš Kauno miesto savivaldybės veiklos perspektyvos, Kauno miesto 
kultūros ir kūrybos sektoriaus problematika, siekiant optimizuoti kultūros 
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, suponuoja keturis išeities ramsčius:  

, vykdydamos savo veiklą, patikėjimo, 
panaudos, numos ar nuosavybės teise valdo 66 infrastruktūros objektus ar atskiras 
patalpas, kurių bendras plotas siekia daugiau nei 25 tūkst. kv. m. Su infrastruktūros 
poreikiu ar neišspręstais juridiniais patalpų valdymo klausimais susiduria net 

avivaldybės kultūros įstaigų. Kauno miesto muziejui 
būtinos naujos patalpos, taip pat būtina spręsti koncertinės įstaigos „Kaunas“ 

šokio teatro „Aura“ bei Kauno miesto simfoninio orkestro patalpų 

Nepatraukli, nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė bazė, išskaidyta po kamerines 
/ repeticijų erdves, netinkamas didesnių renginių organizavimui, sukuria 
atšiaurumo atmosferą, menkina kultūros įstaigų įvaizdį. Morališkai pasenusi įranga 

kultūros įstaigos neturi vienodų sąlygų 
rnių privačių laisvalaikio ir pramogų organizavimo struktūrų 

teikiamomis paslaugomis bei negali realizuoti didesnių sumanymų. Nuo sovietinių 
pastatai, kurių didelę dalį sudaro 

delių išlaidų šildymui ir priežiūrai, kaupiasi 
įsiskolinimai už patalpų šildymą, tai sąlygoja neefektyvų lėšų panaudojimą.  

Pastaraisiais metais įgyvendinti kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcijos projektai tik 
s kultūros įstaigų infrastruktūros 

nepakankamumo ir nusidėvėjimo problemas. Vienuolikai Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų reikalinga patalpų rekonstrukcija, pilnas ar dalinis 



 

 

6)

Kita probleminė niša 
Kauno m. savivaldybės kultūros politikos strategija nėra sukurta, o kultūros 
politikos tikslai yra integruoti į Kauno miesto 20
Strateginio plano priemonės iš esmės apima viešosios kultūros infrastruktūros 
plėtojimą ir kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą. Kauno miesto 
savivaldybės lygmeniu yra vykdoma kultūros programa, kuria siekiama sk
plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti kultūros tradicijas.

Taip pat svarbu paminėti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi 
Pagrindinių 2010
savivaldybės 
tvirtina kultūros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste sąrašą, tačiau 
renginių
tenkinimui nėra ver
organizavimo ir kultūros projektų finansavimo srityje nėra susisteminti. Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste atveju 
finansavimas yra išskaidomas daugybei smulkių ren
ekonominės ar kultūrinės motyvacijos. 

7)

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 2 proc. nuo 
bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. Didžioji dalis ku
tenka Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos plėtojimui 
kultūros programos lėšų, kultūros renginių organizavimui ir koordinavimui bei 
kultūros priemonių rengimui ir įgyvendinimui pagal atskiras programas kas
skiriama maždaug 28 proc. kultūros programos lėšų. 

Ilgalaikių prioritetų 
neleidžia kultūros srities finansavimo koncentruoti perspektyviausiose srityse, 
įgyvendinant socialiai ir ekonomiškai naudingiausias kultūrinės raiškos 
priemones.
bendrame ekonominės ir socialinės politikos kontekste. Suformuoti ilgalaikiai 
Kauno miesto kultūros politikos tikslai bei finansavimo prioritetai sudarytų 
galimybes kryptingai išnaudoti Kauno miesto kultūrinį potencialą bei 
panaudoti kultūros programai skiriamas lėšas. Skiriant pakankamą dėmesį 
kultūros politikos ir ekonomikos sąveikai, turint aiškią kultūros politikos 
strategiją ir efektyviai tvarkant kultūrai skiriamas lėšas Kauno miestas 
pretenduotų tapti kultūr
ekonomika. 

Atlikta kultūros įstaigų veiklos analizė atskleidė, kad daugiausia renginių 
pasiūlo ir daugiausiai žiūrovų pritraukia kultūros įstaigos, turinčios pakankamas 
ir jų veiklai pritaikytas patalpas. Taigi infrast
padidintų energetinio suvartojimo efektyvumą, taip pat pagerintų kultūros 
įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei leistų patenkinti platesnio rato vartotojų 
poreikius ir pritraukti daugiau lankytojų. 
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6) Strateginio planavimo kultūros srityje trūkumas

Kita probleminė niša – strateginio planavimo kultūros srityje trūkumas. 
Kauno m. savivaldybės kultūros politikos strategija nėra sukurta, o kultūros 
politikos tikslai yra integruoti į Kauno miesto 2005
Strateginio plano priemonės iš esmės apima viešosios kultūros infrastruktūros 
plėtojimą ir kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą. Kauno miesto 
savivaldybės lygmeniu yra vykdoma kultūros programa, kuria siekiama sk
plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti kultūros tradicijas.

Taip pat svarbu paminėti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi 
Pagrindinių 2010–2012 m. Kauno miesto kultūros renginių sąrašą. Kauno miesto 
savivaldybės kultūros skyrius (dabar – Kultūros ir turizmo plėtros skyrius) kasmet 
tvirtina kultūros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste sąrašą, tačiau 
renginių įtaka miesto infrastruktūrai, identiteto formavimuisi ir gyventojų poreikių 
tenkinimui nėra vertinama. Savivaldybės ilgalaikiai 
organizavimo ir kultūros projektų finansavimo srityje nėra susisteminti. Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste atveju 
finansavimas yra išskaidomas daugybei smulkių ren
ekonominės ar kultūrinės motyvacijos.  

7) Finansavimo nepakankamumas 

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 2 proc. nuo 
bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. Didžioji dalis ku
tenka Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos plėtojimui 
kultūros programos lėšų, kultūros renginių organizavimui ir koordinavimui bei 
kultūros priemonių rengimui ir įgyvendinimui pagal atskiras programas kas
skiriama maždaug 28 proc. kultūros programos lėšų.  

Ilgalaikių prioritetų ir kultūros srities tikslų savivaldybės lygmenyje nebuvimas 
neleidžia kultūros srities finansavimo koncentruoti perspektyviausiose srityse, 
įgyvendinant socialiai ir ekonomiškai naudingiausias kultūrinės raiškos 
priemones.Kultūros politikos strategija leistų identifikuoti kultūros vietą 
bendrame ekonominės ir socialinės politikos kontekste. Suformuoti ilgalaikiai 
Kauno miesto kultūros politikos tikslai bei finansavimo prioritetai sudarytų 
galimybes kryptingai išnaudoti Kauno miesto kultūrinį potencialą bei 
panaudoti kultūros programai skiriamas lėšas. Skiriant pakankamą dėmesį 
kultūros politikos ir ekonomikos sąveikai, turint aiškią kultūros politikos 
strategiją ir efektyviai tvarkant kultūrai skiriamas lėšas Kauno miestas 
pretenduotų tapti kultūriniu traukos centru su pažangia, inovacijomis pagrįsta 
ekonomika.  

Atlikta kultūros įstaigų veiklos analizė atskleidė, kad daugiausia renginių 
pasiūlo ir daugiausiai žiūrovų pritraukia kultūros įstaigos, turinčios pakankamas 
ir jų veiklai pritaikytas patalpas. Taigi infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 
padidintų energetinio suvartojimo efektyvumą, taip pat pagerintų kultūros 
įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei leistų patenkinti platesnio rato vartotojų 
poreikius ir pritraukti daugiau lankytojų.  
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trateginio planavimo kultūros srityje trūkumas 

strateginio planavimo kultūros srityje trūkumas. Ilgalaikė 
Kauno m. savivaldybės kultūros politikos strategija nėra sukurta, o kultūros 

05–2015 metų strateginį planą. 
Strateginio plano priemonės iš esmės apima viešosios kultūros infrastruktūros 
plėtojimą ir kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą. Kauno miesto 
savivaldybės lygmeniu yra vykdoma kultūros programa, kuria siekiama skatinti ir 
plėtoti Kauno mieste vykdomą kultūrinę veiklą, gilinti kultūros tradicijas. 

Taip pat svarbu paminėti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi 
2012 m. Kauno miesto kultūros renginių sąrašą. Kauno miesto 

Kultūros ir turizmo plėtros skyrius) kasmet 
tvirtina kultūros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste sąrašą, tačiau šių 

įtaka miesto infrastruktūrai, identiteto formavimuisi ir gyventojų poreikių 
ilgalaikiai prioritetai renginių 

organizavimo ir kultūros projektų finansavimo srityje nėra susisteminti. Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriaus koordinuojamų renginių Kauno mieste atveju 
finansavimas yra išskaidomas daugybei smulkių renginių dažnai nepateikiant 

 

Iš savivaldybės biudžeto kasmet kultūros programai skiriama apie 2 proc. nuo 
bendrų savivaldybės biudžeto asignavimų. Didžioji dalis kultūros programos lėšų 
tenka Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos plėtojimui – apie 72 proc. 
kultūros programos lėšų, kultūros renginių organizavimui ir koordinavimui bei 
kultūros priemonių rengimui ir įgyvendinimui pagal atskiras programas kasmet 

 

ir kultūros srities tikslų savivaldybės lygmenyje nebuvimas 
neleidžia kultūros srities finansavimo koncentruoti perspektyviausiose srityse, 
įgyvendinant socialiai ir ekonomiškai naudingiausias kultūrinės raiškos 

tų identifikuoti kultūros vietą 
bendrame ekonominės ir socialinės politikos kontekste. Suformuoti ilgalaikiai 
Kauno miesto kultūros politikos tikslai bei finansavimo prioritetai sudarytų 
galimybes kryptingai išnaudoti Kauno miesto kultūrinį potencialą bei efektyviai 
panaudoti kultūros programai skiriamas lėšas. Skiriant pakankamą dėmesį 
kultūros politikos ir ekonomikos sąveikai, turint aiškią kultūros politikos 
strategiją ir efektyviai tvarkant kultūrai skiriamas lėšas Kauno miestas 

iniu traukos centru su pažangia, inovacijomis pagrįsta 

Atlikta kultūros įstaigų veiklos analizė atskleidė, kad daugiausia renginių 
pasiūlo ir daugiausiai žiūrovų pritraukia kultūros įstaigos, turinčios pakankamas 

ruktūros atnaujinimas ir plėtra 
padidintų energetinio suvartojimo efektyvumą, taip pat pagerintų kultūros 
įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei leistų patenkinti platesnio rato vartotojų 



 

 

Šiuo metu funkcionuojanti kultūros programos finansavimo sistema palanki 
pasyviai Savivald

� Kultūros įstaigų finansavimas iš savivaldybės biudžeto 
rezultatais: renginių skaičiumi, dalyvavimų festivaliuose, projektinėje veikloje. Egzistuojantis 
finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros paslaugų 
poreikį, didinti kūrybinės veiklos ap

� Tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai įgyvendina partnerystės projektus. Didesnių projektų 
įgyvendinimui retai išnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautini
programos. Analizuotos kultūros įstaigos įgyvendina tradicinius, tęstinius projektus, apsiriboja 
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi mažai dalyvavimo 
tarptautiniuose projektuose patirties. 

� Vystantis daugiadakykėms tradicinėms ir naujoviškoms meno formoms bei turiniui, atsiranda poreikis 
pripažinti ir remti naujus kultūrinio pažinimo būdus ir formas. 
laikanti bendradarbiavimo platforma Kaune kuriasi menų inkubatorius. Šių
proceso palaikymui savivaldos dalyvavimas yra svarbus veiksnys. 

Tai pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
kultūros įstaigų finansavimo poreikį bei nepakankamą dėmesį kūrybinių industrijų 
plėtrai, bendradarbiavimo platformoms, 

8)

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaiči
nepaisant to, kad buvo įsteigtos dvi naujos kultūros įstaigos. 
įstaigų susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra 
priverstos atsisakyti tiek administracinio (projektų vadovų), t
techninio personalo darbo vietų (scenos darbuotojų ir kt.). 

Keičiantis kultūros įstaigų vaidmeniui, vyksta kultūros įstaigų funkcijų 
persiskirstymas: mažėja tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno 
įstaigų vaidmuo, kinta 
apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą. Administraciniai ir vadybiniai 
gebėjimai sparčių pokyčių ir informacinių technologijų pasaulyje tampa ypač 
reikšmingi siekiant adaptuoti kultūros įstaigų 
poreikiams. Tad šalia kūrybinės veiklos labai svarbu ugdyti administracinius 
gebėjimus, vadybinio personalo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose 
trūksta. 

Finansiniai instrumentai gali būti išnaudojami kultūros įstaigų savarankiškumo 
didinimui, visuomeninių organizacijų ir privačių institucijų dalyvavimo 
kultūriniame Kauno miesto ir regiono
vystyti kūrybines industrijas, bendradarbiavimo platformas. 
paskirstymas per konkursus, skelbiamus konkretiems projektams įgyvendinti 
skatina keisti nusistovėjusią vadybos sistemą, kai pagrindinė ir vieninte
kultūros įstaigų veikla koncentruojama metinių iš anksto patvirtintų programų 
ruošimui ir įgyvendinimui.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Šiuo metu funkcionuojanti kultūros programos finansavimo sistema palanki 
pasyviai Savivaldybės kultūros įstaigų veiklai:  

Kultūros įstaigų finansavimas iš savivaldybės biudžeto iš esmės nėra susietas 
rezultatais: renginių skaičiumi, dalyvavimų festivaliuose, projektinėje veikloje. Egzistuojantis 
finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros paslaugų 
poreikį, didinti kūrybinės veiklos apimčių, nes nuo to nepriklauso joms skiriamo finansavimo dydis. 

Tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai įgyvendina partnerystės projektus. Didesnių projektų 
įgyvendinimui retai išnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautini

nalizuotos kultūros įstaigos įgyvendina tradicinius, tęstinius projektus, apsiriboja 
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi mažai dalyvavimo 
tarptautiniuose projektuose patirties.  

ykėms tradicinėms ir naujoviškoms meno formoms bei turiniui, atsiranda poreikis 
pripažinti ir remti naujus kultūrinio pažinimo būdus ir formas. Kaip kūrybines iniciatyvas jungianti ir 
laikanti bendradarbiavimo platforma Kaune kuriasi menų inkubatorius. Šių
proceso palaikymui savivaldos dalyvavimas yra svarbus veiksnys.  

Tai pagrindiniai veiksniai, lemiantys pilnai nepatenkintą Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų finansavimo poreikį bei nepakankamą dėmesį kūrybinių industrijų 

rai, bendradarbiavimo platformoms, nors realus potencialas tam egzistuoja.

8) Personalo nepakankamumas 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaiči
nepaisant to, kad buvo įsteigtos dvi naujos kultūros įstaigos. 
įstaigų susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra 
priverstos atsisakyti tiek administracinio (projektų vadovų), t
techninio personalo darbo vietų (scenos darbuotojų ir kt.). 

Keičiantis kultūros įstaigų vaidmeniui, vyksta kultūros įstaigų funkcijų 
persiskirstymas: mažėja tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno 
įstaigų vaidmuo, kinta bibliotekų funkcijos, aktyvėja bendruomenių veikla, kuri 
apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą. Administraciniai ir vadybiniai 
gebėjimai sparčių pokyčių ir informacinių technologijų pasaulyje tampa ypač 
reikšmingi siekiant adaptuoti kultūros įstaigų veiklą nuolat kintantiems vartotojų 
poreikiams. Tad šalia kūrybinės veiklos labai svarbu ugdyti administracinius 
gebėjimus, vadybinio personalo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose 
trūksta.  

Finansiniai instrumentai gali būti išnaudojami kultūros įstaigų savarankiškumo 
didinimui, visuomeninių organizacijų ir privačių institucijų dalyvavimo 
kultūriniame Kauno miesto ir regiono gyvenime skatinimui, iniciatyvoms 
vystyti kūrybines industrijas, bendradarbiavimo platformas. 
paskirstymas per konkursus, skelbiamus konkretiems projektams įgyvendinti 
skatina keisti nusistovėjusią vadybos sistemą, kai pagrindinė ir vieninte
kultūros įstaigų veikla koncentruojama metinių iš anksto patvirtintų programų 
ruošimui ir įgyvendinimui. 
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Šiuo metu funkcionuojanti kultūros programos finansavimo sistema palanki 

nėra susietas su kūrybine veiklos 
rezultatais: renginių skaičiumi, dalyvavimų festivaliuose, projektinėje veikloje. Egzistuojantis 
finansavimo mechanizmas neskatina kultūros įstaigų (ypač biudžetinių) orientuotis į kultūros paslaugų 

imčių, nes nuo to nepriklauso joms skiriamo finansavimo dydis.  

Tik nedidelė kultūros įstaigų dalis aktyviai įgyvendina partnerystės projektus. Didesnių projektų 
įgyvendinimui retai išnaudojami alternatyvūs finansavimo šaltiniai, tarptautiniai fondai ir kultūros 

nalizuotos kultūros įstaigos įgyvendina tradicinius, tęstinius projektus, apsiriboja 
savivaldybės ir kultūros rėmimo fondo dalinio finansavimo programomis, turi mažai dalyvavimo 

ykėms tradicinėms ir naujoviškoms meno formoms bei turiniui, atsiranda poreikis 
Kaip kūrybines iniciatyvas jungianti ir 

laikanti bendradarbiavimo platforma Kaune kuriasi menų inkubatorius. Šių iniciatyvų vystymosi 

pilnai nepatenkintą Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų finansavimo poreikį bei nepakankamą dėmesį kūrybinių industrijų 

nors realus potencialas tam egzistuoja. 

 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose dirba virš 500 darbuotojų. Per 
pastaruosius trejus metus bendras darbuotojų skaičius jose nežymiai mažėjo, 
nepaisant to, kad buvo įsteigtos dvi naujos kultūros įstaigos. Didžioji dalis kultūros 
įstaigų susiduria su personalo trūkumo problema, nes dėl finansavimo trūkumo yra 
priverstos atsisakyti tiek administracinio (projektų vadovų), tiek kūrybinio, tiek 
techninio personalo darbo vietų (scenos darbuotojų ir kt.).  

Keičiantis kultūros įstaigų vaidmeniui, vyksta kultūros įstaigų funkcijų 
persiskirstymas: mažėja tradicinių kultūros centrų, didėja profesionalaus meno 

bibliotekų funkcijos, aktyvėja bendruomenių veikla, kuri 
apima saviveiklos, mėgėjų meno organizavimą. Administraciniai ir vadybiniai 
gebėjimai sparčių pokyčių ir informacinių technologijų pasaulyje tampa ypač 

veiklą nuolat kintantiems vartotojų 
poreikiams. Tad šalia kūrybinės veiklos labai svarbu ugdyti administracinius 
gebėjimus, vadybinio personalo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose 

Finansiniai instrumentai gali būti išnaudojami kultūros įstaigų savarankiškumo 
didinimui, visuomeninių organizacijų ir privačių institucijų dalyvavimo 

gyvenime skatinimui, iniciatyvoms 
vystyti kūrybines industrijas, bendradarbiavimo platformas. Lėšų kultūrai 
paskirstymas per konkursus, skelbiamus konkretiems projektams įgyvendinti 
skatina keisti nusistovėjusią vadybos sistemą, kai pagrindinė ir vienintelė 
kultūros įstaigų veikla koncentruojama metinių iš anksto patvirtintų programų 



 

 

Infrastruktūros išsidėstymo požiūriu galima įžvelgti Kaun
koncentraciją pagal sritis: tautinę muziką reprezentuojančios įstaigos, koncertinės 
įstaigos, teatrai, tačiau kiekviena šių institucijų disponuoja nedidelėmis, 
kamerinėmis, išskirtinai jos veiklai pritaikytomis patalpomis. Tai sąl
kultūros įstaigų veiklos apimti ir pajėgumus, 
kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia valstybinės 
kultūros įstaigos, veikiančios Kauno mieste. Ši faktą patvirtino ir atlikta Kauno
miesto gyventojų apklausa. 

Kauno mieste taip pat trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncertų salės. 
Visos Kauno koncertinės salės yra per mažos 500
veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis 
sudėtinga. Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas ar net mėnesius 
renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes 
nėra infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius. 

 

 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų koncentracija padidintų šių įstaigų 
reikšmingumą, leistų maksimaliai sumažinti administracinį aparatą ir
vadybinius kultūros įstaigų gebėjimus bei efektyviai išnaudoti turimą 
infrastruktūrą, optimizuojant įstaigų valdymą, išsaugant reikšmingiausių 
kultūros institucijų veiklos tęstinumą.
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Infrastruktūros išsidėstymo požiūriu galima įžvelgti Kaun
koncentraciją pagal sritis: tautinę muziką reprezentuojančios įstaigos, koncertinės 
įstaigos, teatrai, tačiau kiekviena šių institucijų disponuoja nedidelėmis, 
kamerinėmis, išskirtinai jos veiklai pritaikytomis patalpomis. Tai sąl
kultūros įstaigų veiklos apimti ir pajėgumus, tai lemia, jog
kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia valstybinės 
kultūros įstaigos, veikiančios Kauno mieste. Ši faktą patvirtino ir atlikta Kauno
miesto gyventojų apklausa.  

Kauno mieste taip pat trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncertų salės. 
Visos Kauno koncertinės salės yra per mažos 500-600 vietų. Pagrindinė parodinė 
veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis 
sudėtinga. Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas ar net mėnesius 
renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes 
nėra infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius. 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų koncentracija padidintų šių įstaigų 
reikšmingumą, leistų maksimaliai sumažinti administracinį aparatą ir
vadybinius kultūros įstaigų gebėjimus bei efektyviai išnaudoti turimą 
infrastruktūrą, optimizuojant įstaigų valdymą, išsaugant reikšmingiausių 
kultūros institucijų veiklos tęstinumą. 
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Infrastruktūros išsidėstymo požiūriu galima įžvelgti Kauno miesto kultūros įstaigų 
koncentraciją pagal sritis: tautinę muziką reprezentuojančios įstaigos, koncertinės 
įstaigos, teatrai, tačiau kiekviena šių institucijų disponuoja nedidelėmis, 
kamerinėmis, išskirtinai jos veiklai pritaikytomis patalpomis. Tai sąlygoja nedideles 

tai lemia, jog žinomumo, masto ir 
kokybiniais parametrais Kauno miesto savivaldybės įstaigas užgožia valstybinės 
kultūros įstaigos, veikiančios Kauno mieste. Ši faktą patvirtino ir atlikta Kauno 

Kauno mieste taip pat trūksta parodinių erdvių ir vidutinio dydžio koncertų salės. 
600 vietų. Pagrindinė parodinė 

veikla sukoncentruota mažose galerijose, kurių finansinė padėtis yra labai 
sudėtinga. Didelio masto projektų, vykstančių kelias dienas ar net mėnesius 
renginiai paprastai yra išsklaidomi po atskiras miesto erdves: muziejus, galerijas, nes 
nėra infrastruktūros, galinčios sutalpinti tokios apimties renginius.  

 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų koncentracija padidintų šių įstaigų 
reikšmingumą, leistų maksimaliai sumažinti administracinį aparatą ir sustiprinti 
vadybinius kultūros įstaigų gebėjimus bei efektyviai išnaudoti turimą 
infrastruktūrą, optimizuojant įstaigų valdymą, išsaugant reikšmingiausių 



 

 

4.2 KAUNO MIESTO KULT

STRATEGINĖS KRYPTYS

Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus 
analizę, įvertinus jo specifiką ir problematiką yra formuluojami trys 
plėtotini kultūros sklaidos modeliai, n
optimizavimą, kultūros infrastruktūros modernizavimą ir kultūros 
paslaugų kokybės gerinimą. Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
tinklo optimizavimo išeities ramsčiai formuluoja galimų Kauno miesto 
kultūros įstaigų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendžiant infrastruktūros nepakankamumo ir strateginio planavimo 
trūkumo sąlygotas problemas, formuluojama 
infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo 
alternatyva
modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir disponavimu jomis 
panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu.

Antra
liberalizavimo arba finansavimo optimizavimo alternatyva
apima būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų 

Infrastruktūros 
nepakanka 

mumas 

Kultūros įstaigų 
infrastruktūros gerinimas  

 

Būtinųjų pokyčių / 

Infrastruktūros 
optimizavimo ir 

strateginio planavimo 
alternatyva 

Pav. 
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AUNO MIESTO KULTŪROS SEKTORIAUS POKYČ

STRATEGINĖS KRYPTYS 
Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus 
analizę, įvertinus jo specifiką ir problematiką yra formuluojami trys 
plėtotini kultūros sklaidos modeliai, nukreipti į kultūros įstaigų tinklo 
optimizavimą, kultūros infrastruktūros modernizavimą ir kultūros 
paslaugų kokybės gerinimą. Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
tinklo optimizavimo išeities ramsčiai formuluoja galimų Kauno miesto 
kultūros įstaigų tinklo optimizavimo alternatyvų pagrindą (žr.

Sprendžiant infrastruktūros nepakankamumo ir strateginio planavimo 
trūkumo sąlygotas problemas, formuluojama būtinųjų pokyčių arba
infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo 
alternatyva, paremta Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūros 
modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir disponavimu jomis 
panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu.

Antrasis optimizavimo lygmuo – kultūros įstaigų veiklos 
liberalizavimo arba finansavimo optimizavimo alternatyva
apima būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų 

Kauno miesto kultūros ir kūrybos sektorius 

Finansavimo 
nepakankamu 

mas 

 

Programinis  
ko-finansavimas 

 

strateginio planavimo 

Kultūros įstaigų veiklos 
liberalizavimo / 

Finansavimo 

optimizavimo alternatyva 

Kultūros įstaigų 

Valdymo optimizavimo 

Pav. 4-1 Kauno miesto kultūros sektoriaus pokyčių

Strateginio 
planavimo 
trūkumas 

Kryptinga 
kultūros politika 
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ROS SEKTORIAUS POKYČIŲ 

Atlikus Kauno miesto savivaldybės kultūros ir kūrybos sektoriaus 
analizę, įvertinus jo specifiką ir problematiką yra formuluojami trys 

ukreipti į kultūros įstaigų tinklo 
optimizavimą, kultūros infrastruktūros modernizavimą ir kultūros 
paslaugų kokybės gerinimą. Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
tinklo optimizavimo išeities ramsčiai formuluoja galimų Kauno miesto 

tinklo optimizavimo alternatyvų pagrindą (žr. Pav. 4-1). 

Sprendžiant infrastruktūros nepakankamumo ir strateginio planavimo 
būtinųjų pokyčių arba 

infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo 
, paremta Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūros 

modernizavimu, kliūčių patalpų valdymui ir disponavimu jomis 
panaikinimu bei kryptingu Kauno miesto kultūros politikos formavimu. 

kultūros įstaigų veiklos 
liberalizavimo arba finansavimo optimizavimo alternatyva 
apima būtinųjų pokyčių alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų 

Personalo 
nepakanka 

mumas 

Kultūros įstaigų 
koncentracija 

Kultūros įstaigų 
stiprinimo / 

Valdymo optimizavimo 

alternatyva 

čių strateginės kryptys.  



 

 

tinklo optimizavimą
finansavimo 
įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės 
veiklos, mokslo meno ir verslo bendradarbiavimo skatinimą. 

Trečiasis optimizavimo lygmuo 
valdymo optimizavimo alternatyva
alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą
prioritetą teikiant kultūros įstaigų koncentracijai ir valdymo 
optimizavimui. 

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

tinklo optimizavimą, prioritetą teikiant kultūros įstaigų veiklos 
finansavimo lankstumui. Šios alternatyvos veiklos nukreiptos į kultūros 
įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės 
veiklos, mokslo meno ir verslo bendradarbiavimo skatinimą. 

Trečiasis optimizavimo lygmuo – kultūros įstaigų stiprinimo arba 
dymo optimizavimo alternatyva, apimanti 

alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą
prioritetą teikiant kultūros įstaigų koncentracijai ir valdymo 
optimizavimui.  
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prioritetą teikiant kultūros įstaigų veiklos 
Šios alternatyvos veiklos nukreiptos į kultūros 

įstaigų savarankiškumo didinimą, veiklos diversifikavimą, projektinės 
veiklos, mokslo meno ir verslo bendradarbiavimo skatinimą.  

kultūros įstaigų stiprinimo arba 
 būtinųjų pokyčių 

alternatyvos sprendinius ir kultūros įstaigų tinklo optimizavimą, 
prioritetą teikiant kultūros įstaigų koncentracijai ir valdymo 



 

 

4.3 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIG

4.3.1  INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO IR STRATEGIN

APIBŪDINIMAS  
Ši alternatyva paremta esamos situacijos išlaikymu, investuojant į kultūros įstaigų infrastruktūrą geri
konkurencingumą, o kultūrinės veiklos turinį formuojant pagal ilgalaikius kultūros politikos prioritetus. 

Alternatyvos tikslai ir uždaviniai: 

1. Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kultūrinės veik
1.1. Modernizuoti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą;
1.2. Išspręsti juridinius kultūros įstaigų patalpų valdymo klausimus.

2. Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezen
2.1. Rengti strateginius kultūros srities dokumentus.
2.2. Įgyvendinti kultūros įstaigų viešinimo priemones. 

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos. 

� Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą už
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų. 

� Strateginių kultūros srities dokumentų
savivaldybės institucijos
vykdydami kultūros įstaigų veiklos kontrolę.

� Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę 
informacinę veiklą.  

Lentelė 4-1 I alternatyvos priemonių detalizavimas. 

Tikslai Uždaviniai 
Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingumą bei sudaryti 
sąlygas kultūrinės veiklos 
įvairovei 

Modernizuoti Kauno 
miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų 
infrastruktūrą 

1)
remontas 

2)
teatro patalpų ir laiptinės remontas
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YBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO ALTERNAT

IZAVIMO IR STRATEGINIO PLANAVIMO ALTERNATYVOS ORGANIZACINIS

Ši alternatyva paremta esamos situacijos išlaikymu, investuojant į kultūros įstaigų infrastruktūrą geri
konkurencingumą, o kultūrinės veiklos turinį formuojant pagal ilgalaikius kultūros politikos prioritetus. 

Alternatyvos tikslai ir uždaviniai:  

Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos įvairovei: 
Modernizuoti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą; 
Išspręsti juridinius kultūros įstaigų patalpų valdymo klausimus. 

Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę:
Rengti strateginius kultūros srities dokumentus. 
Įgyvendinti kultūros įstaigų viešinimo priemones.  

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos.  

Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turtą
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų.  

ateginių kultūros srities dokumentų bei viešinimo priemonių paketo įgyvendinimą koordinuos atitinkamos
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus bei 

kultūros įstaigų veiklos kontrolę. 
Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę 

vos priemonių detalizavimas.  

Priemonės  Priemonės detalizavimas
1)    Kauno kamerinio teatro patalpų 
remontas  

Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato
Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, būtina šildymo 
sistemos renovacija, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių

2)    Viešosios įstaigos Kauno mažojo 
teatro patalpų ir laiptinės remontas 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.34 (unikalus Nr. 1990
3012) patalpų ir laiptinės remontas bei paskirties pakeitimas. Bendras patalpų 
plotas 312,77 kv. m. 
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PTIMIZAVIMO ALTERNATYVŲ APIBŪDINIMAS 

TYVOS ORGANIZACINIS ,  TEISINIS ,  FINANSINIS 

Ši alternatyva paremta esamos situacijos išlaikymu, investuojant į kultūros įstaigų infrastruktūrą gerinant įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingumą, o kultūrinės veiklos turinį formuojant pagal ilgalaikius kultūros politikos prioritetus.  

tacinę reikšmę: 

tikrins įstaigos, naudojančios turtą, į kurį investuojama, savo veiklai 
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 

koordinuos atitinkamos Kauno miesto 
administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus bei 

Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę ir 

Priemonės detalizavimas 
Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, Kęstučio g. 74A, remontas. 
Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, būtina šildymo 
sistemos renovacija, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių patalpų.  

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.34 (unikalus Nr. 1990-7000-
3012) patalpų ir laiptinės remontas bei paskirties pakeitimas. Bendras patalpų 



 

 

3)
pastato remontas ir plėtra

4)
renovacija

5)
centro pastato rekonstrukcijos 
užbaigimas
6)
namai“ patalpų remontas

7)
ekspozicijoms įsigijimas
8)
muzikos muziejaus padalinio, J. 
Gruodžio memoria
rekonstrukcija

9)
muzikos muziejaus, K. Petrausko g. 
31, rekonstrukcijos užbaigimas: 
patalpų muziejinei veiklai ir 
ekspozicijų bei koncertų salės 
įrengimas 
10)
Vinco Kudirkos viešosi
filialų plėtros priemonių 
įgyvendinimas ir bibliotekos filialų 
einamais (kapitalinis)  remontas 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

3)    Kauno šokio teatro „Aura“ 
pastato remontas ir plėtra 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 1990
9000-2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant galimybei įsigyti 
nuomojamas patalpas) įrengiant papild
valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš privataus asmens.)

4)    Kauno menininkų namų pastato 
renovacija 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato
(unikalus Nr. 1993-0052-3015-0002),
lauko durys, fasadas, šildymo sistema, vandentiekio sistema (atskirais 
atvejais), koncertinės salės vėdinimas.

5)     „Girstučio“ kultūros ir sporto 
centro pastato rekonstrukcijos 
užbaigimas 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato
1997-4022-4026), Kovo 11-osios g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas

6)     Kauno kultūros centro „Tautos 
namai“ patalpų remontas 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato 
1993-5055-8013), Vytauto pr. 79, patalpų rekonstrukcija: vidaus patalpų 
sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, vandentiekio sistema, 
kanalizacijos sistema, karšto vandens tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, 
garso ir scenos įranga. 

7)     Patalpų Kauno miesto muziejaus 
ekspozicijoms įsigijimas 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, įsigijimas 
bei pritaikymas muziejinei funkcijai vykdyti;

8)     M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus padalinio, J. 
Gruodžio memorialinio muziejaus, 
rekonstrukcija 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato 
4028-7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, jam gresia 
avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir kolono
suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose ir sienose, išdilę ir supleišėję 
grindys. Neekonomiška šildymo sistema, šildymo katilas morališkai pasenęs. 
Pamatai, išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), WC 
įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai 
(50 proc.).  

9)     M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, K. Petrausko g. 
31, rekonstrukcijos užbaigimas: 
patalpų muziejinei veiklai ir 
ekspozicijų bei koncertų salės 
įrengimas  

Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate 
(unikalus Nr. 1992-2005-5016), K. Petrausko g. 31, muziejaus koncertų salės, 
rūbinės ir kasos įrengimas, pastato ventiliacijos pajungimas. 

10)  Kauno miesto savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 
filialų plėtros priemonių 
įgyvendinimas ir bibliotekos filialų 
einamais (kapitalinis)  remontas  

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės: 
l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai stat
400.000 Lt 
l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant patalpų 
išplėtimą iki 650 kv.m – 1.296.000 Lt
l         Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, praplečiant patalpas iki 
500 kv. m. ploto – 1.600.000 Lt 
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. Lt, 
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Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 1990-
2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant galimybei įsigyti 

nuomojamas patalpas) įrengiant papildomą repeticijų salę. (Įstaiga 278,35 m 
valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš privataus asmens.) 
Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-kultūros namų 

0002), V. Putvinskio g. 56, remontas: langai, 
lauko durys, fasadas, šildymo sistema, vandentiekio sistema (atskirais 
atvejais), koncertinės salės vėdinimas. 

.397,91 kv. m, pastato-kultūros rūmų (unikalus Nr. 
osios g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - kultūros namų (unikalus Nr. 
8013), Vytauto pr. 79, patalpų rekonstrukcija: vidaus patalpų 

sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, vandentiekio sistema, 
kanalizacijos sistema, karšto vandens tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, įsigijimas 
bei pritaikymas muziejinei funkcijai vykdyti; 
Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus (unikalus Nr. 1999-

7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, jam gresia 
avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir kolonos, 
suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose ir sienose, išdilę ir supleišėję 
grindys. Neekonomiška šildymo sistema, šildymo katilas morališkai pasenęs. 
Pamatai, išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), WC 

nktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai 

ame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate – muziejuje 
5016), K. Petrausko g. 31, muziejaus koncertų salės, 

rūbinės ir kasos įrengimas, pastato ventiliacijos pajungimas.  

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės:  
Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai statyba - 

Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant patalpų 
1.296.000 Lt 

Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, praplečiant patalpas iki 

Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. Lt,  



 

 

11)
rekonstrukcija

Išspręsti juridinius 
kultūros įstaigų 
patalpų valdymo 
klausimus 

12)
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos
13)
orkestrui
atitinkančios patalpos

Kryptingai formuoti Kauno 
miesto kultūros politiką bei 
didinti tradicinių Kauno miesto 
renginių reprezentacinę reikšmę 

Rengti strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

14)
savivaldybės kultūros politikos 
strategijos parengimas integruojant į 
ją kultūros renginių strategiją

Didinti kultūros įstaigų 
žinomumą 

Įgyvendinti kultūros 
įstaigų viešinimo 
priemones 

15)
viešinimo programos (kultūrinio 
turizmo skatinimo priemonės) 
parengimas ir įgyvendinimas

Skatinti kultūros 
įstaigų projektinę 
veiklą 

16) Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto „CreArt“ 
dalinis finansavimas

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt, 
l         Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 tūkst. Lt. 
l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas, 180 kv. m, 360 tūkst., Lt. 
l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 85,0 
tūkst. Lt.  
l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir rekonst
praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. Lt.

11)  Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija 

Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato 
8027-4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija

12)  Koncertinei įstaigai „Kaunas“ 
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos 

Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. 
Zamenhofo g. 6 

13)  Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos 

Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos patalpos L. 
Sapiegos 5 

14)  Ilgalaikės Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos 
strategijos parengimas integruojant į 
ją kultūros renginių strategiją 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį potencialą,
parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto savivaldybės kultūros 
politikos strategija, nustatanti kultūros politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje 
perspektyvoje, tradicinių miesto renginių strategiją, išskiriant keletą ryškių, 
tinkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus renginių (festivalių), 
prioritetą skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai.

15)  Kultūros įstaigų veiklos 
viešinimo programos (kultūrinio 
turizmo skatinimo priemonės) 
parengimas ir įgyvendinimas 

Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų viešinimo 
priemonių paketas 

16) Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto „CreArt“ 
dalinis finansavimas 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. CreArt tikslas 
– skatinti kūrybiškumą, meno mainus, suteikti menininka
pristatyti savo kūrybą Europos mastu.
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Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt,  
Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 tūkst. Lt.  
Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas, 180 kv. m, 360 tūkst., Lt.  
Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 85,0 

Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir rekonstrukcija, 
praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. Lt. 
Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - kino teatro (unikalus Nr. 1993-

4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija 

Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. 

Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos patalpos L. 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį potencialą, 
parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto savivaldybės kultūros 
politikos strategija, nustatanti kultūros politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje 
perspektyvoje, tradicinių miesto renginių strategiją, išskiriant keletą ryškių, 

aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus renginių (festivalių), 
prioritetą skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. 
Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų viešinimo 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. CreArt tikslas 
skatinti kūrybiškumą, meno mainus, suteikti menininkams galimybę 

pristatyti savo kūrybą Europos mastu. 



 

 

4.4 FINANSAVIMO OPTIMIZAVIMO ALTERNATYVOS ORG

Šios alternatyvos atveju prioritetas teikiamas kultūros finansavimui remiantis programiniu principu ir, vadovaujanti
savivaldybių strateginio planavimo dokumentais, skatinant tas sritis, kuriose jau yra susikoncentruoti kultūrinės veiklos žid
Projektinės veiklos ko-finansavimas leistų: 

� intensyvinti kūrybinės veiklos procesą; 
� optimizuoti kūrybinį pe
� išnaudoti kitus finansavimo šaltinius. 

Kauno miesto kultūros įstaigų tinklo optimizavimas didinat kultūros įstaigų savarankiškumą, jų decentralizac
stiprinant kūrybos klasterių veiklą, ko
sąveiką bei kultūros ir mokslo partnerystę, bendruomenių veiklą. 
programas. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra siejama su mainų ir mobilumo skatinimu bei papildomos 
naudos įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse kūrimu.

Alternatyvos tikslai ir uždaviniai: 

1. Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos įvairovei:
1.1. Modernizuoti Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūrą
1.2. Išspręsti juridinius kultūros įstaigų patalpų valdymo klausimus.

2. Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę:
2.1. Rengti strateginius kultūros srities dokumentus.

3. Didinti kultūros įstaigų savarankiškumą bei žinomumą
3.1. Įgyvendinti kultūros įstaigų viešinimo priemones;
3.2. Reorganizuoti biudžetines Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas;
3.3. Didinti muziejų reikšmingumą šalies mastu;
3.4. Skatinti kultūros įstaigų projektinę veiklą.

4. Diversifikuoti kultūros įstaigų veiklą: 
4.1. Adaptuoti kultūros įstaigų funkcijas naujiems poreikiams;
4.2. Skatinti mokslo meno ir verslo bendradarbiavimą, kūrybinių industrijų plėtrą

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

IMO ALTERNATYVOS ORGANIZACINIS,  TEISINIS,  FINANSINIS APIBŪDINI

prioritetas teikiamas kultūros finansavimui remiantis programiniu principu ir, vadovaujanti
savivaldybių strateginio planavimo dokumentais, skatinant tas sritis, kuriose jau yra susikoncentruoti kultūrinės veiklos žid

finansavimas leistų:  

intensyvinti kūrybinės veiklos procesą;  
optimizuoti kūrybinį personalą realizuojant trumpalaikių sutarčių su atlikėjais sudarymo galimybes, atsisakant darbo pagal etatus;
išnaudoti kitus finansavimo šaltinius.  

Kauno miesto kultūros įstaigų tinklo optimizavimas didinat kultūros įstaigų savarankiškumą, jų decentralizac
stiprinant kūrybos klasterių veiklą, ko-finansuojant tarptautinių fondų remiamus projektus, skatinančius kultūros ir privačių iniciatyvų 
sąveiką bei kultūros ir mokslo partnerystę, bendruomenių veiklą. Kultūros strategija integruojama į miesto ekonomikos ir turizmo 
programas. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra siejama su mainų ir mobilumo skatinimu bei papildomos 

įvairiose ekonomikos ir socialinėse srityse kūrimu. 

ždaviniai:  

Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos įvairovei: 
Modernizuoti Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūrą; 
Išspręsti juridinius kultūros įstaigų patalpų valdymo klausimus. 

ti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę:
Rengti strateginius kultūros srities dokumentus. 

žinomumą: 
ros įstaigų viešinimo priemones; 

Reorganizuoti biudžetines Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas; 
Didinti muziejų reikšmingumą šalies mastu; 
Skatinti kultūros įstaigų projektinę veiklą. 

Adaptuoti kultūros įstaigų funkcijas naujiems poreikiams; 
Skatinti mokslo meno ir verslo bendradarbiavimą, kūrybinių industrijų plėtrą. 
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FINANSINIS APIBŪDINIMAS 
prioritetas teikiamas kultūros finansavimui remiantis programiniu principu ir, vadovaujantis valstybės ir 

savivaldybių strateginio planavimo dokumentais, skatinant tas sritis, kuriose jau yra susikoncentruoti kultūrinės veiklos židiniai. 

rsonalą realizuojant trumpalaikių sutarčių su atlikėjais sudarymo galimybes, atsisakant darbo pagal etatus; 

Kauno miesto kultūros įstaigų tinklo optimizavimas didinat kultūros įstaigų savarankiškumą, jų decentralizaciją ir veiklos diversifikavimą, 
finansuojant tarptautinių fondų remiamus projektus, skatinančius kultūros ir privačių iniciatyvų 

tegruojama į miesto ekonomikos ir turizmo 
programas. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra siejama su mainų ir mobilumo skatinimu bei papildomos kultūros ir kūrybos sektorių 

ti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę: 



 

 

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos. 

� Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turt
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų. 

� Strateginių kultūros srities dokumentų b
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus
vykdydami kultūros įstaigų veiklos kontrolę.

� Reorganizuotų biudžetinių Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos tęstinumas bus užtikrintas sukūrus į rezultatus 
orientuotą kultūros įstaigų

� Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Kauno miesto savivaldybės muziejams suteikus respublikinio muziejaus statusą, įstaigų 
veikla butų finansuojama iš Kultūros ministerijos asignavimų, kitų fondų ir valstybės programų. 

� Kultūros įstaigų projektinė veikla bus 
informacinę veiklą.  

� Kultūros įstaigų veiklos diversifikavimas padidins kultūros įstaigų konkurencingumą ir galimybes pritraukti papildomas lėšas 
išorės fondų savo veiklos finansavimui. Tai sumažins finansinę naštą Kauno miesto savivaldybės biudžetui. 

Lentelė 4-2 II alternatyvos priemonių detalizavimas. 
Tikslai Uždaviniai 

Gerinti kultūros įstaigų 
įvaizdį ir 
konkurencingumą bei 
sudaryti sąlygas 
kultūrinės veiklos 
įvairovei 

Modernizuoti Kauno 
miesto kultūros įstaigų 
infrastruktūrą 

1)    Kauno kamerinio teatro patalpų 
remontas 

2)    Viešosios įstaigos Kauno mažojo 
teatro laiptinės remontas

3)    Kauno šokio teatro „Aura“ pastato 
remontas ir plėtra

4)    Kauno menininkų namų pastato 
renovac

5)    „Girstučio“ kultūros ir sporto centro 
pastato rekonstrukcijos užbaigimas

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos.  

Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turt
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų.  
Strateginių kultūros srities dokumentų bei viešinimo priemonių paketo įgyvendinimą koordinuos atitinkamos Kauno miesto 
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus
vykdydami kultūros įstaigų veiklos kontrolę. 

organizuotų biudžetinių Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos tęstinumas bus užtikrintas sukūrus į rezultatus 
orientuotą kultūros įstaigų veiklos finansavimo mechanizmą per dalinio finansavimo programas, paremtą konkursiniu principu.

Respublikos kultūros ministerijai Kauno miesto savivaldybės muziejams suteikus respublikinio muziejaus statusą, įstaigų 
veikla butų finansuojama iš Kultūros ministerijos asignavimų, kitų fondų ir valstybės programų. 
Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę ir 

Kultūros įstaigų veiklos diversifikavimas padidins kultūros įstaigų konkurencingumą ir galimybes pritraukti papildomas lėšas 
veiklos finansavimui. Tai sumažins finansinę naštą Kauno miesto savivaldybės biudžetui. 

II alternatyvos priemonių detalizavimas.  
Priemonės  Priemonės detalizavimas

Kauno kamerinio teatro patalpų 
remontas  

Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, Kęstučio
pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, būtina šildymo sistemos renovacija, trūksta 
sandėliavimo ir tarnybinių patalpų.  

Viešosios įstaigos Kauno mažojo 
teatro laiptinės remontas 

Administracinio pastato, M.Daukšos g.34 patalpų (unikalus Nr. 1990
(laiptinės) remontas. Bendras patalpų plotas 312,77 kv. m.

Kauno šokio teatro „Aura“ pastato 
remontas ir plėtra 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 1990
remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant 
papildomą repeticijų salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš 
privataus asmens.) 

Kauno menininkų namų pastato 
renovacija 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato
0052-3015-0002), V. Putvinskio g. 56, remontas: langai, lauko durys, fasadas, šildymo 
sistema, vandentiekio sistema (atskirais atvejais), koncertinės salės vėdinima

„Girstučio“ kultūros ir sporto centro 
pastato rekonstrukcijos užbaigimas 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato-kultūros rūmų (unikalus Nr. 1997
Kovo 11-osios g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas
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Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turtą į kurį investuojama savo veiklai 
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 

ei viešinimo priemonių paketo įgyvendinimą koordinuos atitinkamos Kauno miesto 
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus bei 

organizuotų biudžetinių Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos tęstinumas bus užtikrintas sukūrus į rezultatus 
veiklos finansavimo mechanizmą per dalinio finansavimo programas, paremtą konkursiniu principu. 

Respublikos kultūros ministerijai Kauno miesto savivaldybės muziejams suteikus respublikinio muziejaus statusą, įstaigų 
veikla butų finansuojama iš Kultūros ministerijos asignavimų, kitų fondų ir valstybės programų.  

užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę ir 

Kultūros įstaigų veiklos diversifikavimas padidins kultūros įstaigų konkurencingumą ir galimybes pritraukti papildomas lėšas iš 
veiklos finansavimui. Tai sumažins finansinę naštą Kauno miesto savivaldybės biudžetui.  

Priemonės detalizavimas 

klubo, Kęstučio g. 74A, remontas. Nestabili 
pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, būtina šildymo sistemos renovacija, trūksta 

ukšos g.34 patalpų (unikalus Nr. 1990-7000-3012) dalinis 
(laiptinės) remontas. Bendras patalpų plotas 312,77 kv. m. 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 1990-9000-2023) stogo 
remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant 
papildomą repeticijų salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-kultūros namų (unikalus Nr. 1993-
0002), V. Putvinskio g. 56, remontas: langai, lauko durys, fasadas, šildymo 

sistema, vandentiekio sistema (atskirais atvejais), koncertinės salės vėdinimas. 

kultūros rūmų (unikalus Nr. 1997-4022-4026), 
osios g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas 



 

 

6)    K
namai“ patalpų remontas

7)    Patalpų Kauno miesto muziejaus 
ekspozicijoms įsigijimas

8)    M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus padalinio, J. Gruodžio 
memorialinio muziejaus, rekonstrukcija

9)    M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus, K. Petrausko g. 31, 
rekonstrukcijos užbai
muziejinei veiklai ir ekspozicijų bei 
koncertų sales įrengimas 
10)  Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejaus pastatų 
L. Zamenhofo g. 4a ir 4b atnaujinimas ir 
pritaikymas viešosioms reikmėms
11)  Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 
filialų infrastruktūros plėtros priemonių 
įgyvendinimas ir bibliotekos filialų / 
bibliotekinių
einamais (kapitalinis) remontas

12)  Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija ir pritaikymas menų 
centrui, išlaikant kino teatro funkciją

Išspręsti juridinius 
kultūros įstaigų patalpų 
valdymo klausimus 

13)  Koncertinei įstaigai „Kaunas“ 
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kauno kultūros centro „Tautos 
namai“ patalpų remontas 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - 
Vytauto pr. 79, patalpų remontas: vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, 
grindys, vandentiekio sistema, kanalizacijos sist
šviestuvai, šviesos, garso ir scenos įranga. 

Patalpų Kauno miesto muziejaus 
ekspozicijoms įsigijimas 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, įsigijimas bei pritaikymas 
muziejinei veiklai; 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus padalinio, J. Gruodžio 
memorialinio muziejaus, rekonstrukcija 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus (unikalus Nr. 1999
Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis
pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose 
ir sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška šildymo sistema, šildymo katilas 
morališkai pasenęs. Pamatai, išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), 
WC įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 proc.). 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus, K. Petrausko g. 31, 
rekonstrukcijos užbaigimas: patalpų 
muziejinei veiklai ir ekspozicijų bei 
koncertų sales įrengimas  

Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate 
2005-5016), K. Petrausko g. 31, muziejaus koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, 
pastato ventiliacijos pajungimas.  

Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejaus pastatų 
L. Zamenhofo g. 4a ir 4b atnaujinimas ir 
pritaikymas viešosioms reikmėms 

Pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4A, (unikalus Nr. 1987
pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4B (unikalus Nr. 1987
rekonstrukcija ir paskirties keitimas. 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 
filialų infrastruktūros plėtros priemonių 
įgyvendinimas ir bibliotekos filialų / 
ibliotekinių-bendruomeninių centrų 

einamais (kapitalinis) remontas 

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės: 

l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai statyba 

l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant patalpų išplėtimą iki 650 
kv.m – 1.296.000 Lt 
l         Palemono filialo (115 kv.m) priestato statyba, praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto 
– 1.600.000 Lt 
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. Lt, 

l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt, 

l         Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 tūkst. Lt. 

l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas, 180 kv. m, 360 tūkst., Lt. 

l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 85,0 tūkst. Lt. 

l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir rekonstrukcija, praplečiant 
patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. Lt. 

Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija ir pritaikymas menų 
centrui, išlaikant kino teatro funkciją 

Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - 
Laisvės al. 54, rekonstrukcija,  

Koncertinei įstaigai „Kaunas“ 
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos 

Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. Zamenhofo g. 6
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 kultūros namų (unikalus Nr. 1993-5055-8013), 
Vytauto pr. 79, patalpų remontas: vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, 
grindys, vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto vandens tiekimo sistema, 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, įsigijimas bei pritaikymas 

muziejaus (unikalus Nr. 1999-4028-7014), 
Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, jam gresia avarinė būklė: suskilinėję 
pamatai, supuvusios fasado dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose 
ir sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška šildymo sistema, šildymo katilas 

rinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), 
WC įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 proc.).  
Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate – muziejuje (unikalus Nr. 1992-

5016), K. Petrausko g. 31, muziejaus koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, 

Pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4A, (unikalus Nr. 1987-0004-8029), ~160,00 kv. m ir 
pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4B (unikalus Nr. 1987-0004-8018), 228,02 kv.m, 

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės:  

Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai statyba - 400.000 Lt 

alo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant patalpų išplėtimą iki 650 

Palemono filialo (115 kv.m) priestato statyba, praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto 

onstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. Lt,  

Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt,  

Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 tūkst. Lt.  

emontas, 180 kv. m, 360 tūkst., Lt.  

Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 85,0 tūkst. Lt.  

Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir rekonstrukcija, praplečiant 
ploto, 560,0 tūkst. Lt.  

 kino teatro (unikalus Nr. 1993-8027-4011), 

Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. Zamenhofo g. 6 



 

 

14)  Kauno miesto sim
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos

Kryptingai formuoti 
Kauno miesto kultūros 
politiką bei didinti 
tradicinių Kauno miesto 
renginių reprezentacinę 
reikšmę 

Rengti strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

15)  Ilgalaikės Kauno miesto savivaldybės 
kultūros politikos strategijos parengimas 
integruojant į ją kultūros renginių 
strategiją

Didinti kultūros įstaigų 
savarankiškumą bei 
žinomumą 

Įgyvendinti kultūros 
įstaigų viešinimo 
priemones 

16)  Kultūros įstaigų veiklos viešinimo 
programos (kultūrinio turizmo skatinimo 
priemonės) parengimas ir įgyvendinimas 

Reorganizuoti 
biudžetines Kauno miesto 
savivaldybės kultūros 
įstaigas 

17)  Kauno muzikos ansamblio „Ainiai", 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės įstaigos Kauno 
bigbendas reorganizavimas į koncertin
įstaigą „Kaunas“
18)  Savivaldybės miesto teatrus 
reorganizuoti į viešąsias įstaigas

19)  Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 
filialų reorganizavimas, paliekant 7 
stambius bibliotekų filialus, likusius 
paverčiant bib
bendruomeniniais centrais ir pagal 
poreikį modernizuojant bibliotekos 
infrastruktūrą

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Kauno miesto simfoniniam orkestrui 
skiriamos jos veiklos pobūdį 
atitinkančios patalpos 

Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos patalpos L. Sapiegos 5

Ilgalaikės Kauno miesto savivaldybės 
kultūros politikos strategijos parengimas 
integruojant į ją kultūros renginių 
strategiją 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kul
ilgojo laikotarpio Kauno miesto savivaldybės kultūros politikos strategija, nustatanti kultūros 
politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių miesto renginių strategiją, 
išskiriant keletą ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai 
ir atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus renginių (festivalių), prioritetą 
skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai.

Kultūros įstaigų veiklos viešinimo 
programos (kultūrinio turizmo skatinimo 
priemonės) parengimas ir įgyvendinimas  

Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstai

Kauno muzikos ansamblio „Ainiai", 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės įstaigos Kauno 
bigbendas reorganizavimas į koncertinę 
įstaigą „Kaunas“ 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etato administracinio personalo.
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", koncertinės įstaiga 
Kauno bigbendas patalpų klausimas. Įstaigai skiriamos valdyti pati
patalpos, L. Zamenhofo g. 6 
Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama.

Savivaldybės miesto teatrus 
reorganizuoti į viešąsias įstaigas 

Finansavimo optimizavimas:  
Įstaigų veiklos programų finansavimas; 
Sudarytos lanksčios galimybės įgyvendinti kitų fondų finansuojamus projektus
Personalo formavimas grindžiamas kontraktine sistema.

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 
filialų reorganizavimas, paliekant 7 
stambius bibliotekų filialus, likusius 
paverčiant bibliotekiniais-
bendruomeniniais centrais ir pagal 
poreikį modernizuojant bibliotekos 
infrastruktūrą 

Objektų reorganizacija numatyta siekiant užtikrinti tolygų bibliotekos paslaugų prieinamumą 
Kauno mieste bei atsižvelgiant į bibliotekos filialų infrastruktūr
renovacijos darbus, investicijų poreikį, geografinį filialų išsidėstymą bei vartotojų skaičių. 
Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos optimizavimas: 
1.     Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas baziniu filialu; II au
įrengiant vaikų literatūros skyrių ir pastatant priestatą skaityklai. 
(Tirkiliškių 51) paliekamas kaip bibliotekinis
knygų fondą bei atliekant remontą. Julijanavos filialas (Veiverių 71) 
perduodant knygų fondą Aleksoto filialui. 
2.     Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas baziniu filialu.
(Savanorių 56) paliekamas kaip bibliotekinis-
3.     „Berželio“ filialas (Taikos 113) paliekamas baziniu filialu. „
(Pramonės 28) ir suremontuotas Kalniečių filialas (Savanorių 226) paliekami kaip 
bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas (Savanorių 380) likviduojamas, 
dokumentų fondus perduodant „Berželio“ filialui ir VB vaikų literatūros skyriui.
4.     “Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas baziniu filialu. 
(Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas paliekamas kaip bibliotekinis
centras. „Versmės“ filialas (Šiaurės pr. 41-32) likviduojamas, dokumentų fondus perduodant 
Vitebsko filialui.  
5.     Girstupio filialas (Kovo 11-osios 22) paliekamas baziniu filialu, numatant 
patalpų išplėtimą iki 650 kv.m. „Saulėtekio“ filialas (K.Baršausko 92) paliekamas kai
bibliotekinis-bendruomeninis centras.  
6.     Panemunės filialas (Vaidoto 26) ir Vingytės filialas (J.Borutos 23) paliekami kaip 
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Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos patalpos L. Sapiegos 5 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį potencialą parengta atskira 
ilgojo laikotarpio Kauno miesto savivaldybės kultūros politikos strategija, nustatanti kultūros 
politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių miesto renginių strategiją, 

nkamai parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai 
ir atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus renginių (festivalių), prioritetą 
skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. 
Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų viešinimo priemonių paketas 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etato administracinio personalo. 
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", koncertinės įstaiga 
Kauno bigbendas patalpų klausimas. Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m 

Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama. 

lanksčios galimybės įgyvendinti kitų fondų finansuojamus projektus 
Personalo formavimas grindžiamas kontraktine sistema. 

Objektų reorganizacija numatyta siekiant užtikrinti tolygų bibliotekos paslaugų prieinamumą 
Kauno mieste bei atsižvelgiant į bibliotekos filialų infrastruktūros išvystymą, atliktus 
renovacijos darbus, investicijų poreikį, geografinį filialų išsidėstymą bei vartotojų skaičių. 
Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos optimizavimas:  

Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas baziniu filialu; II aukšte 
įrengiant vaikų literatūros skyrių ir pastatant priestatą skaityklai. Tirkiliškių filialas 
(Tirkiliškių 51) paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras, paliekant tą patį 
knygų fondą bei atliekant remontą. Julijanavos filialas (Veiverių 71) – likviduojamas, 

Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas baziniu filialu. Žaliakalnio filialas 
-bendruomeninis centras.  

ikos 113) paliekamas baziniu filialu. „Švyturio“ filialas 
(Pramonės 28) ir suremontuotas Kalniečių filialas (Savanorių 226) paliekami kaip 

bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas (Savanorių 380) likviduojamas, 
t „Berželio“ filialui ir VB vaikų literatūros skyriui. 

“Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas baziniu filialu. Eigulių filialas 
(Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis 

32) likviduojamas, dokumentų fondus perduodant 

osios 22) paliekamas baziniu filialu, numatant 
„Saulėtekio“ filialas (K.Baršausko 92) paliekamas kaip 

Vingytės filialas (J.Borutos 23) paliekami kaip 



 

 

Didinti muziejų 
reikšmingumą šalies 
mastu 

20)  Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejui ir M. ir 
K. Petrausk
siekti respublikinio muziejaus statuso

Skatinti kultūros įstaigų 
projektinę veiklą 

21)  Kauno miesto savivaldybės kultūros 
ir turizmo plėtros skyriuje projektų 
konsultanto etato įsteigimas kultūros 
įstaigų konsultavimui projektų rengimo 
ir įgyvendinimo, dalyvavimo 
tarptautinėse programose klausimais 
22)  Kultūros įstaigų veiklos programų 
finansav

23). Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto „CreArt“ 
dalinis finansavimas

Diversifikuoti kultūros 
įstaigų veiklą  

Adaptuoti kultūros įstaigų 
funkcijas naujiems 
poreikiams 

24)  Kauno meninink
perduodama kultūros įstaigų viešinimo 
funkcija (kultūros įstaigų internetinė 
reprezentacija) 
25)  Stiprinama m
studijų, būrelių veikla bendruomenėse

26)  Kino teatras „Romuva“ 
performuojamas į daugiafunkcį meno 
centrą ir pritaikomas spektaklių, 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai. 

7.     Palemono filialas (Marių 14) paliekamas baziniu filialu, praplečiant p
iki 500 kv. m. ploto. Petrašiūnų filialas (M.Gimbutienės 12a) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
8.     Šančių filialas (Sandėlių 7) paliekamas baziniu Šančių seniūnijos filialu, 
praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto. 
bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
9.     Šilainių filialas (Vėtrungės 2) ir Romainių filialas (Chodkevičių 6) paliekamas kaip 
bibliotekinis punktas. 
10.   “Demokratų“ filialas (Kulvos 24), “Šaltinio“ f
filialas (Varnių 36) ir Lampėdžių filialas (Romuvos 48) paliekami kaip bibliotekiniai
bendruomeniniai centrai.  
„Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174), “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir “Z.Kuzmickio“ 
biblioteka-muziejus (Raseinių g.26) paliekami kaip bibliotekiniai
“J. Gruodžio“ filialas (Jonavos 182) likviduojamas. 

Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejui ir M. ir 
K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejui 
siekti respublikinio muziejaus statuso 

Vedamos derybos su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Kauno miesto savivaldybės kultūros 
ir turizmo plėtros skyriuje projektų 

ltanto etato įsteigimas kultūros 
įstaigų konsultavimui projektų rengimo 
ir įgyvendinimo, dalyvavimo 
tarptautinėse programose klausimais  

1 projektų konsultanto etato numatymas savivaldybės administracijoje

Kultūros įstaigų veiklos programų 
finansavimas, taikant konkursinį principą 

Parengta kultūros įstaigų veiklos programų finansavimo programa, paremta konkursiniu 
principu, kur dėl kofinansavimo galėtų konkuruoti nevyriausybinės ar privačios kultūros 
įstaigos, dalyvaujančios tarptautinėse programose
projektai)  (išskyrus tas įstaigas, kurios gauna nuolatines savivaldybės dotacijas).

23). Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto „CreArt“ 
dalinis finansavimas 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. CreArt tikslas 
kūrybiškumą, meno mainus, suteikti menininkams galimybę pristatyti savo kūrybą Europos 
mastu. 

Kauno menininkų namams 
perduodama kultūros įstaigų viešinimo 
funkcija (kultūros įstaigų internetinė 
reprezentacija)  

Perkama centralizuotos internetinės svetainės parengimo paslauga.
Numatyti 2-3 interneto rinkodaros / viešinimo specialistų etatai. 

Stiprinama mėgėjų meno kolektyvų, 
studijų, būrelių veikla bendruomenėse 

Parengta bendruomenės centrų mėgėjų meno kolektyvų veiklos dalinio finansavimo 
programa (ar papildytos esamos), skatinant bendruomenės iniciatyvas bei kultūrinius mainus 
tarp Kauno ir Lietuvos regionų, užsienio šalių

Kino teatras „Romuva“ 
performuojamas į daugiafunkcį meno 
centrą ir pritaikomas spektaklių, 

Kino teatras „Romuva“ reorganizuojamas į viešąją įstaigą, sukuriant erdv
partnerystės projektų realizavimui, teatrų pasirodymams, kino studijos veiklai. 
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paliekamas baziniu filialu, praplečiant patalpas 
Petrašiūnų filialas (M.Gimbutienės 12a) paliekamas kaip 

paliekamas baziniu Šančių seniūnijos filialu, 
praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto. „Ryto“ filialas (Prancūzų 49) paliekamas kaip 

Šilainių filialas (Vėtrungės 2) ir Romainių filialas (Chodkevičių 6) paliekamas kaip 

“Demokratų“ filialas (Kulvos 24), “Šaltinio“ filialas (Raudondvario 230), „Neries“ 
filialas (Varnių 36) ir Lampėdžių filialas (Romuvos 48) paliekami kaip bibliotekiniai-

„Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174), “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir “Z.Kuzmickio“ 
(Raseinių g.26) paliekami kaip bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai. 

“J. Gruodžio“ filialas (Jonavos 182) likviduojamas.  
Vedamos derybos su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

1 projektų konsultanto etato numatymas savivaldybės administracijoje 

Parengta kultūros įstaigų veiklos programų finansavimo programa, paremta konkursiniu 
principu, kur dėl kofinansavimo galėtų konkuruoti nevyriausybinės ar privačios kultūros 
įstaigos, dalyvaujančios tarptautinėse programose, meniniai susivienijimai (partnerystės 
projektai)  (išskyrus tas įstaigas, kurios gauna nuolatines savivaldybės dotacijas). 

amos finansavimas. CreArt tikslas – skatinti 
kūrybiškumą, meno mainus, suteikti menininkams galimybę pristatyti savo kūrybą Europos 

Perkama centralizuotos internetinės svetainės parengimo paslauga. 
3 interneto rinkodaros / viešinimo specialistų etatai.  

Parengta bendruomenės centrų mėgėjų meno kolektyvų veiklos dalinio finansavimo 
programa (ar papildytos esamos), skatinant bendruomenės iniciatyvas bei kultūrinius mainus 

ionų, užsienio šalių 
Kino teatras „Romuva“ reorganizuojamas į viešąją įstaigą, sukuriant erdvę kūrybinių 
partnerystės projektų realizavimui, teatrų pasirodymams, kino studijos veiklai.  



 

 

jungtinių meno projektų, netradicinių 
meno renginių pristatymui

Skatinti mokslo meno ir 
verslo bendradarbiavimą, 
kūrybinių industrijų 
plėtrą 

27)  Patalpų meno inkubatoriaus veiklai 
įsigijimas ir (arba) įrengimas

28)  Privačių galerijų, kino studijų ir 
kūrybinių industrijų projektinės veiklos 
finansavimas, realizuojant daugelyje šalių 
paplitusią grąžinamo finansavimo sistemą 
(angl. refunding arba money back).
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jungtinių meno projektų, netradicinių 
meno renginių pristatymui 

Patalpų meno inkubatoriaus veiklai 
įsigijimas ir (arba) įrengimas 

Kauno mieste reikia numatyti patalpas menų inkubatoriaus veiklai, tęstinių tarptautinių 
projektų, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, kurį koordinuotų didžiausią patirtį šioje srityje 
sukaupusi savivaldybės kultūros įstaiga VšĮ „Artkomas“, ar kita organizacija.

Privačių galerijų, kino studijų ir 
kūrybinių industrijų projektinės veiklos 
finansavimas, realizuojant daugelyje šalių 
paplitusią grąžinamo finansavimo sistemą 
angl. refunding arba money back). 

Dalinis finansavimas skiriamas jau įgyvendintiems tam tikrus
atitinkantiems kūrybinių industrijų projektams.
Parengta finansavimo programa (metodika). 
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reikia numatyti patalpas menų inkubatoriaus veiklai, tęstinių tarptautinių 
projektų, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, kurį koordinuotų didžiausią patirtį šioje srityje 
sukaupusi savivaldybės kultūros įstaiga VšĮ „Artkomas“, ar kita organizacija. 

Dalinis finansavimas skiriamas jau įgyvendintiems tam tikrus kultūrinės svarbos kriterijus 
atitinkantiems kūrybinių industrijų projektams. 

 



 

 

4.5 VALDYMO OPTIMIZAVIMO ALTERNATYVOS ORGANIZ

Valdymo optimizavimo alternatyvos esmė 
koncentraciją, didinant jų reikšmingumą, minimizuojant administracinį aparatą, efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą. 
sprendiniai apima būtinojo kultūros inst
kultūros institucijų veiklos tęstinumo išsaugojimą.

Alternatyvos tikslai ir uždaviniai: 

1. Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kul
1.1. Modernizuoti Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūrą.

2. Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę:
2.1. Rengti strateginius kultūros srities dokumentus.

3. Didinti kultūros įstaigų žinomumą:  
3.1. Įgyvendinti kultūros įstaigų viešinimo priemones.

4. Didinti kultūros įstaigų finansavimo efektyvumą:
4.1. Parengti biudžetinių kultūros įstaigų finansavimo metodiką
4.2. Skatinti kultūros įstaigų projektinę veiklą.

5. Didinti kultūros įstaigų koncentraciją: 
5.1. Reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas;
5.2. Išvystyti naują kultūros infrastruktūrą. 

6. Didinti kultūros įstaigų personalo veiklos efektyvumą: 
6.1. Numatyti vadybinį personalą biudžetinėse kultūros įstaigose;
6.2. Atskirti kultūros įstaigų personalo funkcijas;
6.3. Didinti kultūros specialistų kompetencijas.

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos. 

� Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turtą į ku
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų. 

� Strateginių kultūros srities dokumentų bei vie
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus
vykdydami kultūros įstaigų veiklos kontrolę.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ALTERNATYVOS ORGANIZACINIS,  TEISINIS,  FINANSINIS APIBŪDINI

Valdymo optimizavimo alternatyvos esmė – Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimas per kultūros įstaigų 
koncentraciją, didinant jų reikšmingumą, minimizuojant administracinį aparatą, efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą. 
sprendiniai apima būtinojo kultūros institucijų veiklos lygio, specialių kultūrinės veiklos programų įgyvendinimo, reikšmingiausių 
kultūros institucijų veiklos tęstinumo išsaugojimą. 

Alternatyvos tikslai ir uždaviniai:  

Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir konkurencingumą bei sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos įvairovei: 
Modernizuoti Kauno miesto kultūros įstaigų infrastruktūrą. 

Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę:
Rengti strateginius kultūros srities dokumentus. 

Įgyvendinti kultūros įstaigų viešinimo priemones. 
Didinti kultūros įstaigų finansavimo efektyvumą: 

įstaigų finansavimo metodiką; 
Skatinti kultūros įstaigų projektinę veiklą. 

Reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigas; 
 

Didinti kultūros įstaigų personalo veiklos efektyvumą:  
Numatyti vadybinį personalą biudžetinėse kultūros įstaigose; 

s įstaigų personalo funkcijas; 
Didinti kultūros specialistų kompetencijas. 

Į alternatyvos priemones įtrauktos visos teisiniu požiūriu priimtinos alternatyvos.  

Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turtą į ku
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 
savivaldybės asignavimų ir kitų kultūros įstaigų pajamų.  
Strateginių kultūros srities dokumentų bei viešinimo priemonių paketo įgyvendinimą koordinuos atitinkamos Kauno miesto 
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus
vykdydami kultūros įstaigų veiklos kontrolę. 
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FINANSINIS APIBŪDINIMAS 
iesto savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimas per kultūros įstaigų 

koncentraciją, didinant jų reikšmingumą, minimizuojant administracinį aparatą, efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą. Alternatyvos 
itucijų veiklos lygio, specialių kultūrinės veiklos programų įgyvendinimo, reikšmingiausių 

Kryptingai formuoti Kauno miesto kultūros politiką bei didinti tradicinių Kauno miesto renginių reprezentacinę reikšmę: 

Numatytų infrastruktūros plėtros priemonių tęstinumą užtikrins įstaigos, naudojančios turtą į kurį investuojama savo veiklai 
vykdyti ir valdančios jį patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise. Infrastruktūros palaikymo išlaidos bus finansuojamos iš 

šinimo priemonių paketo įgyvendinimą koordinuos atitinkamos Kauno miesto 
savivaldybės institucijos bei administracijos skyriai, naudodami kultūros projektų ir įstaigų veiklos finansavimo mechanizmus bei 



 

 

� Biudžetinių kultūros įstaigų finansavimo, susieto su įstaigų veiklos rezultatais, metodika nukreipta į biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos efektyvumo didinimą. Ji neišvengiamai darys poveikį biudžetinių kultūros įstaigų veiklos performavimui, didins 
motyvaciją ir skatins orientuotis į maksimalų kultūros paslaugų vartotojų poreikių patenkinimą. 

� Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę 
informacinę veiklą.  

� Kauno miesto savivaldyb
įstaigų valdymą ir padidins kultūros įstaigų reikšmingumą ne tik kauno miesto, bet ir regiono mastu. Jos taps lengviau 
atpažįstamos, labiau žinomos

� Kultūros įstaigų personalo kompetencijų didinimas leis sklandžiai realizuoti kultūros įstaigų koncentracijos koncepciją, leis
užtikrinti efektyvesnį jų valdymą ir reprezentaciją. 

Lentelė 4-3 III alternatyvos priemonių detalizavimas. 
Tikslai Uždaviniai 

Gerinti kultūros įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingumą bei sudaryti 
sąlygas kultūrinės veiklos įvairovei 

Modernizuoti Kauno 
miesto kultūros įstaigų 
infrastruktūrą 

1)

2)
remontas

3
plėtra

4)

5)
rekonstrukcijos užbaigimas
6)
remontas

7)
įsigijimas

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

kultūros įstaigų finansavimo, susieto su įstaigų veiklos rezultatais, metodika nukreipta į biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos efektyvumo didinimą. Ji neišvengiamai darys poveikį biudžetinių kultūros įstaigų veiklos performavimui, didins 

skatins orientuotis į maksimalų kultūros paslaugų vartotojų poreikių patenkinimą. 
Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų reorganizacija bei naujų kultūrinės paskirties objektų kūrimas leis optimizuoti kultūros 
įstaigų valdymą ir padidins kultūros įstaigų reikšmingumą ne tik kauno miesto, bet ir regiono mastu. Jos taps lengviau 
atpažįstamos, labiau žinomos, pritrauks daugiau lankytojų r žiūrovų.  
Kultūros įstaigų personalo kompetencijų didinimas leis sklandžiai realizuoti kultūros įstaigų koncentracijos koncepciją, leis
užtikrinti efektyvesnį jų valdymą ir reprezentaciją.  

III alternatyvos priemonių detalizavimas.  
Priemonės  Priemonės detalizavimas

1)     Kauno kamerinio teatro patalpų remontas  Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato
remontas. Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, 
būtina šildymo sistemos renovacija, trūkst
patalpų.  

2)     Viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro laiptinės 
remontas 

Administracinio pastato, M.Daukšos g.34 patalpų (unikalus Nr. 1990
7000-3012) dalinis (laiptinės) remontas. Bendras patalpų plotas 312,77 
kv. m. 

3)     Kauno šokio teatro „Aura“ pastato remontas ir 
plėtra 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 
1990-9000-2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant 
galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant papildomą repetic
salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš 
privataus asmens.) 

4)     Kauno menininkų namų pastato renovacija Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato
(unikalus Nr. 1993-0052
langai, lauko durys, fasadas, šildymo sistema, vandentiekio sistema 
(atskirais atvejais), koncertinės salės vėdinimas.

5)     „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato 
rekonstrukcijos užbaigimas 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv
Nr. 1997-4022-4026), Kovo 11

6)     Kauno kultūros centro „Tautos namai“ patalpų 
remontas 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato 
Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79 patalpų remontas: 
vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, 
vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto vandens tiekimo 
sistema, šviestuvai, šviesos, garso ir scenos įranga.

7)     Patalpų Kauno miesto muziejaus ekspozicijoms 
įsigijimas 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, 
įsigijimas bei pritaikymas muziejinei veiklai (reikia viso pastato)
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kultūros įstaigų finansavimo, susieto su įstaigų veiklos rezultatais, metodika nukreipta į biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos efektyvumo didinimą. Ji neišvengiamai darys poveikį biudžetinių kultūros įstaigų veiklos performavimui, didins 

skatins orientuotis į maksimalų kultūros paslaugų vartotojų poreikių patenkinimą.  
Kultūros įstaigų projektinė veikla bus užtikrinta kryptingai išnaudojant dalinio finansavimo programas, vykdant konsultacinę ir 

ės kultūros įstaigų reorganizacija bei naujų kultūrinės paskirties objektų kūrimas leis optimizuoti kultūros 
įstaigų valdymą ir padidins kultūros įstaigų reikšmingumą ne tik kauno miesto, bet ir regiono mastu. Jos taps lengviau 

Kultūros įstaigų personalo kompetencijų didinimas leis sklandžiai realizuoti kultūros įstaigų koncentracijos koncepciją, leis 

Priemonės detalizavimas 

Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, Kęstučio g. 74A, 
remontas. Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės sienos, 
būtina šildymo sistemos renovacija, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių 

Administracinio pastato, M.Daukšos g.34 patalpų (unikalus Nr. 1990-
3012) dalinis (laiptinės) remontas. Bendras patalpų plotas 312,77 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus Nr. 
2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija (esant 

galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant papildomą repeticijų 
salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise ir 86,18 nuomojasi iš 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-kultūros namų 
0052-3015-0002), V. Putvinskio g. 56, remontas: 

langai, lauko durys, fasadas, šildymo sistema, vandentiekio sistema 
(atskirais atvejais), koncertinės salės vėdinimas. 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato-kultūros rūmų (unikalus 
4026), Kovo 11-osios g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - kultūros namų (unikalus 
13), Vytauto pr. 79 patalpų remontas:  

vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, grindys, 
vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto vandens tiekimo 
sistema, šviestuvai, šviesos, garso ir scenos įranga. 
Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, 
įsigijimas bei pritaikymas muziejinei veiklai (reikia viso pastato) 



 

 

8)
padalinio, J. Gruodžio memorialinio
rekonstrukcija

9)
Petrausko g. 31, rekonstrukcijos užbaigimas: patalpų 
muziejinei veiklai ir ekspozicijų bei koncertų sales 
įrengimas 

10)
infrastr
bibliotekos filialų / bibliotekinių
centrų einamais (kapitalinis) remontas. 
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8)     M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus 
padalinio, J. Gruodžio memorialinio muziejaus, 
rekonstrukcija 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato 
1999-4028-7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, 
jam gresia avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios fasado 
dailylentės ir kolonos, su
sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška šildymo sistema, 
šildymo katilas morališkai pasenęs. Pamatai, išorinės sienos, stogas, 
langai, lauko durys, grindys (50 proc.), WC įrenginiai, šilumos 
punktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 proc.). 

9)     M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus, K. 
Petrausko g. 31, rekonstrukcijos užbaigimas: patalpų 
muziejinei veiklai ir ekspozicijų bei koncertų sales 
įrengimas  

Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate 
(unikalus Nr. 1992-2005
koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, pastato ventiliacijos 
pajungimas.  

10)  Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialų 
infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas ir 
bibliotekos filialų / bibliotekinių-bendruomeninių 
centrų einamais (kapitalinis) remontas.  

Infrastruktūros rekonstrukcijos, remonto ir naujos statybos (patalpų 
įsigijimo) priemonės:  
l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai statyba 
- 400.000 Lt 
l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant 
patalpų išplėtimą iki 650 kv.m 
l         Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, prapleči
iki 500 kv. m. ploto – 1.600.000 Lt
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. 
Lt,  
l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt, 

l         Eigulių filialo patalpų

l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas,  180 kv. m, 360 tūkst., 
Lt.  
l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 
85,0 tūkst. Lt.  
l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir 
rekonstrukcija, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. 
Lt.  
l         Panemunės filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu 
nei 400 kv. m plotu 
l         Šilainių filialui numatomos
550 kv. m plotu 
l         „Skrydžio“ filialui numatomos naujos patalpos su ne mažesniu 
nei 500 kv. m plotu. 
l         „Demokratų“ filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu 
nei 600 kv. m plotu 
l         Vingytės filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu nei 
100 kv. m plotu 
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Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus (unikalus Nr. 
7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, 

jam gresia avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios fasado 
dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, lubose ir 
sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška šildymo sistema, 
šildymo katilas morališkai pasenęs. Pamatai, išorinės sienos, stogas, 
langai, lauko durys, grindys (50 proc.), WC įrenginiai, šilumos 

, šildymo sistema, elektros instaliacija, šviestuvai (50 proc.).  
ultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate – muziejuje 

2005-5016), K. Petrausko g. 31, muziejaus 
koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, pastato ventiliacijos 

Infrastruktūros rekonstrukcijos, remonto ir naujos statybos (patalpų 

o (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai statyba 

Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant 
patalpų išplėtimą iki 650 kv.m – 1.296.000 Lt 

Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, praplečiant patalpas 
1.600.000 Lt 

Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 tūkst. 

Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 tūkst. Lt,  

Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 tūkst. Lt.  

Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas,  180 kv. m, 360 tūkst., 

Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 kv. m, 

lo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir 
rekonstrukcija, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. 

Panemunės filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu 

Šilainių filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu nei 

„Skrydžio“ filialui numatomos naujos patalpos su ne mažesniu 

„Demokratų“ filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu 

Vingytės filialui numatomos naujos patalpos, su ne mažesniu nei 



 

 

11)
menų centrui, išlaikant kino teatro funkciją

Kryptingai formuoti Kauno miesto 
kultūros politiką bei didinti 
tradicinių Kauno miesto renginių 
reprezentacinę reikšmę 

Rengti strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

13)
politikos strategijos parengimas integruojant į ją kultūros 
renginių strategiją

Didinti kultūros įstaigų finansavimo 
efektyvumą 

Parengti biudžetinių 
kultūros įstaigų 
finansavimo metodiką 

14)
veiklos rezultatais (dalyvavimu festivaliuose, 
tarptautiniuose, partnerystės projektuose ir kt.) 
metodikos parengimas

Skatinti kultūros įstaigų 
projektinę veiklą 

26). Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projekto 
„CreArt“ dalinis finansavimas

Didinti kultūros įstaigų 
koncentraciją 

Reorganizuoti Kauno 
miesto savivaldybės 
kultūros įstaigas  

15)
šokio teatro „Au
vieną miesto teatrą su dvejomis teatro trupėmis

16)
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", 
koncertinės įstaiga Kauno bigbendas reorganizavimas į 
koncertinę įstaigą „Kaun

17)
juos sujungiant į vieną Kauno miesto muziejų, paliekant 
išskaidytą muziejų infrastruktūrą, nes didžioji mu
infrastruktūros dalis yra renovuota ir pritaikyta 
muziejinei veiklai bei istoriškai yra susijusi su atitinkamo 
muziejaus funkcija
18)
reorganizavimas, kiekvienoje seniūnijoje paliekant po 
vieną bazinį filialą ir bibliotekinius
centrus[1], plečiant ir pagal poreikį moderniz
bibliotekos infrastruktūrą
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11)  Kino teatro „Romuva“ rekonstrukcija ir pritaikymas 
menų centrui, išlaikant kino teatro funkciją 

Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato 
1993-8027-4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija

13)  Ilgalaikės Kauno miesto savivaldybės kultūros 
politikos strategijos parengimas integruojant į ją kultūros 
renginių strategiją 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį 
potencialą parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos stra
prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių miesto renginių 
strategiją, išskiriant keletą ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai 
Kauno miesto gyventojų daliai ir atspindinčių savitus Kauno kultūri
identiteto aspektus renginių (festivalių), prioritetą skiriant įvairaus 
žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai.

14)  Biudžetinių įstaigų finansavimo, susieto su įstaigų 
veiklos rezultatais (dalyvavimu festivaliuose, 
tarptautiniuose, partnerystės projektuose ir kt.) 
metodikos parengimas 

Parengta biudžetinių įstaigų finansavimo metodika, sudaroma 
kasmetinė biudžetinių kultūros įstaigų fi

26). Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projekto 
„CreArt“ dalinis finansavimas 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. CreArt 
tikslas – skatinti kūrybiškumą, meno mainus, suteikti menininkams 
galimybę pristatyti savo kūrybą Europos mastu.

15)  Kauno pantomimos ir plastikos teatro bei Kauno 
šokio teatro „Aura" sujungiamas reorganizacijos būdu į 
vieną miesto teatrą su dvejomis teatro trupėmis 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 2,5 etato 
administracinio ir techninio personalo darbo vietų.
Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje (įsta
pačiame pastate): teatras savo veiklai naudoja bendrą infrastruktūrą

16)  Kauno muzikos ansamblio „Ainiai", Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", 
koncertinės įstaiga Kauno bigbendas reorganizavimas į 
koncertinę įstaigą „Kaunas“ 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etato 
administracinio personalo.
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", 
koncertinės įstaiga Kauno bigbendas patalpų klausimas. Įstaigai 
skiriamos valdyti patikėjimo teise 79
g. 6 
Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama.

17)  Kauno miesto savivaldybės muziejų reorganizacija 
juos sujungiant į vieną Kauno miesto muziejų, paliekant 
išskaidytą muziejų infrastruktūrą, nes didžioji muziejų 
infrastruktūros dalis yra renovuota ir pritaikyta 
muziejinei veiklai bei istoriškai yra susijusi su atitinkamo 
muziejaus funkcija 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etatų 
administracinio personalo, dėl išskaidytos infrastruktūros 
personalo poreikis išlieka toks pat. 

18)  Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialų 
reorganizavimas, kiekvienoje seniūnijoje paliekant po 
vieną bazinį filialą ir bibliotekinius-bendruomeninius 
centrus[1], plečiant ir pagal poreikį modernizuojant 
bibliotekos infrastruktūrą 

Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos optimizavimas: 

1.     Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas baziniu Aleksoto 
seniūnijos filialu; II aukšte įrengiant vaikų literatūros skyrių ir pastatant 
priestatą skaityklai. Tirkiliškių filialas (Tirkiliškių 51) reorganizuojamas 
į bibliotekinį-bendruomeninį centrą, paliekant tą patį knygų fondą bei 
atliekant remontą. Julijanavos filialas (Veiverių 71) 
perduodant knygų fondą Aleksoto filialui.
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Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - kino teatro (unikalus Nr. 
4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija 

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį 
potencialą parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos strategija, nustatanti kultūros politikos 
prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių miesto renginių 
strategiją, išskiriant keletą ryškių, tinkamai parengtų, aktualių didžiajai 
Kauno miesto gyventojų daliai ir atspindinčių savitus Kauno kultūrinio 
identiteto aspektus renginių (festivalių), prioritetą skiriant įvairaus 
žanro, tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. 

Parengta biudžetinių įstaigų finansavimo metodika, sudaroma 
kasmetinė biudžetinių kultūros įstaigų finansavimo tvirtinimo komisija.  

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. CreArt 
iškumą, meno mainus, suteikti menininkams 

galimybę pristatyti savo kūrybą Europos mastu. 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 2,5 etato 
administracinio ir techninio personalo darbo vietų. 
Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje (įstaigos veikia tame 
pačiame pastate): teatras savo veiklai naudoja bendrą infrastruktūrą 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etato 
administracinio personalo. 
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas", 
koncertinės įstaiga Kauno bigbendas patalpų klausimas. Įstaigai 
skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. Zamenhofo 

Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama. 
Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etatų 
administracinio personalo, dėl išskaidytos infrastruktūros techninio 
personalo poreikis išlieka toks pat.  

Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos optimizavimas:  

Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas baziniu Aleksoto 
seniūnijos filialu; II aukšte įrengiant vaikų literatūros skyrių ir pastatant 

kaityklai. Tirkiliškių filialas (Tirkiliškių 51) reorganizuojamas 
bendruomeninį centrą, paliekant tą patį knygų fondą bei 

atliekant remontą. Julijanavos filialas (Veiverių 71) – likviduojamas, 
perduodant knygų fondą Aleksoto filialui. 
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2.     Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas baziniu Centro 
seniūnijos filialu. Žaliakalnio filialas (Savanorių 56) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
3.     „Berželio“ filialas (Taikos 113) paliekamas baziniu Dainavos 
seniūnijos filialu. „Švyturio“ filialas (Pramonės 28) ir suremontuotas 
Kalniečių filialas (Savanorių 226) paliekami kaip bibliotekiniai
bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas (Savanorių 380) 
likviduojamas, dokumentų fondus perduodant „Berželio“ filialui ir V
vaikų literatūros skyriui.
4.     “Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas baziniu Eigulių 
seniūnijos filialu. Eigulių filialas (Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas 
paliekamas kaip bibliotekinis
filialas (Šiaurės pr. 41
perduodant Vitebsko filialui. 
5.     Girstupio filialas (Kovo 11
seniūnijos filialu, numatant patalpų išplėtimą iki 650 kv.m. 
„Saulėtekio“ filialas (K.Baršausko 92) 
bendruomeninis centras. 
6.     Panemunės filialas (Vaidoto 26) paliekamas baziniu Panemunės 
seniūnijos filialu, įkurdinant naujose patalpose, su ne mažesniu nei 400 
kv. m. plotu. Vingytės filialas (J.Borutos 23) paliekama
bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
7.     Palemono filialas (Marių 14) paliekamas baziniu Petrašiūnų 
seniūnijos filialu, praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto. Petrašiūnų 
filialas (M.Gimbutienės 12a) paliekamas kaip bibliotekinis
bendruomeninis centras.
8.     Šančių filialas (Sandėlių 7) paliekamas baziniu Šančių seniūnijos 
filialu, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto. „Ryto“ filialas 
(Prancūzų 49) paliekamas kaip bibliotekinis
9.     Šilainių filialas (Vėtrungės 2) paliekamas baziniu Šilainių 
seniūnijos filialu, surandant naujas patalpas (550 kv. m.). Romainių 
filialas (Chodkevičių 6) paliekamas kaip bibliotekinis
centras. 
10.   Atsižvelgiant į mažaaukščių namų specifiką ir dideliu
tarp bibliotekų mikrorajone “Demokratų“ filialas (Kulvos 24) 
paliekamas baziniu Vilijampolės seniūnijos filialu, įkurdinant naujose 
patalpose, su ne mažesniu nei 600 kv. m. plotu ir “Šaltinio“ filialas 
(Raudondvario 230) paliekamas baziniu Vilij
„Neries“ filialas (Varnių 36) ir Lampėdžių filialas (Romuvos 48) 
paliekami kaip bibliotekiniai
11.   „Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174) paliekamas baziniu Žaliakalnio 
seniūnijos filialu, įkurdinant
kv. m. plotu. “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir “Z.Kuzmickio“ 
biblioteka-muziejus (Raseinių g.26) paliekami kaip bibliotekiniai
bendruomeniniai centrai. “J. Gruodžio“ filialas (Jonavos 182) 
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Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas baziniu Centro 
seniūnijos filialu. Žaliakalnio filialas (Savanorių 56) paliekamas kaip 

bendruomeninis centras.  
„Berželio“ filialas (Taikos 113) paliekamas baziniu Dainavos 

os filialu. „Švyturio“ filialas (Pramonės 28) ir suremontuotas 
Kalniečių filialas (Savanorių 226) paliekami kaip bibliotekiniai-
bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas (Savanorių 380) 
likviduojamas, dokumentų fondus perduodant „Berželio“ filialui ir VB 
vaikų literatūros skyriui. 

“Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas baziniu Eigulių 
seniūnijos filialu. Eigulių filialas (Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas 
paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras. „Versmės“ 

rės pr. 41-32) likviduojamas, dokumentų fondus 
perduodant Vitebsko filialui.  

Girstupio filialas (Kovo 11-osios 22) paliekamas baziniu Girstupio 
seniūnijos filialu, numatant patalpų išplėtimą iki 650 kv.m. 
„Saulėtekio“ filialas (K.Baršausko 92) paliekamas kaip bibliotekinis-
bendruomeninis centras.  

Panemunės filialas (Vaidoto 26) paliekamas baziniu Panemunės 
seniūnijos filialu, įkurdinant naujose patalpose, su ne mažesniu nei 400 
kv. m. plotu. Vingytės filialas (J.Borutos 23) paliekamas kaip 

bendruomeninis centras.  
Palemono filialas (Marių 14) paliekamas baziniu Petrašiūnų 

seniūnijos filialu, praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto. Petrašiūnų 
filialas (M.Gimbutienės 12a) paliekamas kaip bibliotekinis-

meninis centras. 
Šančių filialas (Sandėlių 7) paliekamas baziniu Šančių seniūnijos 

filialu, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto. „Ryto“ filialas 
(Prancūzų 49) paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras. 

as (Vėtrungės 2) paliekamas baziniu Šilainių 
seniūnijos filialu, surandant naujas patalpas (550 kv. m.). Romainių 
filialas (Chodkevičių 6) paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis 

Atsižvelgiant į mažaaukščių namų specifiką ir didelius atstumus 
tarp bibliotekų mikrorajone “Demokratų“ filialas (Kulvos 24) 
paliekamas baziniu Vilijampolės seniūnijos filialu, įkurdinant naujose 
patalpose, su ne mažesniu nei 600 kv. m. plotu ir “Šaltinio“ filialas 
(Raudondvario 230) paliekamas baziniu Vilijampolės seniūnijos filialu. 
„Neries“ filialas (Varnių 36) ir Lampėdžių filialas (Romuvos 48) 
paliekami kaip bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai.  

„Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174) paliekamas baziniu Žaliakalnio 
seniūnijos filialu, įkurdinant naujose patalpose, su ne mažesniu nei 500 
kv. m. plotu. “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir “Z.Kuzmickio“ 

muziejus (Raseinių g.26) paliekami kaip bibliotekiniai-
bendruomeniniai centrai. “J. Gruodžio“ filialas (Jonavos 182) 



 

 

19)
reorganizacija į viešąją įstaigą kino meno kūrimo ir 
sklaidos funkcijas sukoncentruojant vienoje įstaigoje 

  20)
cirkas" dalininko teisių

Išvystyti naują kultūros 
infrastruktūrą  

21)
pastatymas 

Didinti kultūros įstaigų personalo 
veiklos efektyvumą 

Numatyti vadybinį 
personalą biudžetinėse 
kultūros įstaigose 

22)
atsakingų už projektinę veiklą, etatų numatymas 
kultūros įstaigose

Atskirti kultūros įstaigų 
personalo funkcijas 

23)
parengimas

Didinti kultūros 
specialistų 
kompetencijas 

24)
personalo dalyvavimo skatinimas  kvalifikacijos 
tobulinimo ir tęstinio mokymo programose

Didinti kultūros įstaigų žinomumą Įgyvendinti kultūros 
įstaigų viešinimo 
priemones 

25)
(kultūrinio turizmo skatinimo priemonės) parengimas ir 
įgyvendinimas
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likviduojamas.  

19)  Kauno kino studijos ir UAB kino teatro „Romuva“ 
reorganizacija į viešąją įstaigą kino meno kūrimo ir 
sklaidos funkcijas sukoncentruojant vienoje įstaigoje  

Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje, valdymo srityje, 
išplečiamos finansavimo šaltinių 
alternatyvos ir projektinės veiklos perspektyvos, formuojamas  
„Romuvos“, kaip kino kultūros židinio, įvaizdis.
Reorganizacijos būdu sukurtos įstaigos veikla būtų finansuojama per 
dalinio finansavimo programas.

20)  Atsisakoma Viešosios įstaigos „Ąžuolyno meškučių 
cirkas" dalininko teisių 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdo sandėliavimo 
paskirties pastatus A. Juozapavičiaus pr. 25A (unikalus Nr. 1991
8038), 1364,16 kv. m ir A. Juozapavičiaus pr. 25A (unik
7002-8049), 481,38.  

21)  1000 vietų koncertų salės, parodų ir meno centro 
pastatymas  

Patenkintas koncertinės įstaigos „Kaunas“, Kauno miesto simfoninio 
orkestro infrastruktūros poreikis bei išspręs
Sukurta erdvė vidutinio dydžio koncertiniams renginiams.
Sukurta erdvė vizualiųjų menų renginiams bei menų inkubatoriaus 
veiklai.  

22)  Projektų vadovų, kultūrinės veiklos vadybininkų, 
atsakingų už projektinę veiklą, etatų numatymas 
kultūros įstaigose 

8 papildomi etatai.  

23)  Kultūros įstaigos darbuotojų pareigybių instrukcijų 
parengimas 

Kultūros įstaigų personalas formuojamas pagal parengtą Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų pareigybių instrukcijas atsakomybes 
paskirstant pagal įstaigos veiklos specifiką ir atitinkamo personalo 
poreikį.  

24)  Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
personalo dalyvavimo skatinimas  kvalifikacijos 
tobulinimo ir tęstinio mokymo programose 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų personalas periodiškai pagal 
galimybes rengia paraiškas ir d
kvalifikacijos tobulinimo projektų dalinio finansavimo programoje bei 
kitose kvalifikacijos tobulinimo ir tęstinio mokymo programose. 
Įvertinusi papildomą mokymų poreikį, savivaldybė per metus 
suorganizuoja bet vienus mokymus

25)  Kultūros įstaigų veiklos viešinimo programos 
(kultūrinio turizmo skatinimo priemonės) parengimas ir 
įgyvendinimas 

Parengtas ir į turizmo prog
priemonių paketas 
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Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje, valdymo srityje, 
išplečiamos finansavimo šaltinių infrastruktūros modernizavimui 
alternatyvos ir projektinės veiklos perspektyvos, formuojamas  
„Romuvos“, kaip kino kultūros židinio, įvaizdis. 
Reorganizacijos būdu sukurtos įstaigos veikla būtų finansuojama per 
dalinio finansavimo programas. 
Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdo sandėliavimo 
paskirties pastatus A. Juozapavičiaus pr. 25A (unikalus Nr. 1991-7002-
8038), 1364,16 kv. m ir A. Juozapavičiaus pr. 25A (unikalus Nr. 1991-

Patenkintas koncertinės įstaigos „Kaunas“, Kauno miesto simfoninio 
orkestro infrastruktūros poreikis bei išspręstas patalpų klausimas 
Sukurta erdvė vidutinio dydžio koncertiniams renginiams. 
Sukurta erdvė vizualiųjų menų renginiams bei menų inkubatoriaus 

Kultūros įstaigų personalas formuojamas pagal parengtą Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų pareigybių instrukcijas atsakomybes 
paskirstant pagal įstaigos veiklos specifiką ir atitinkamo personalo 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų personalas periodiškai pagal 
galimybes rengia paraiškas ir dalyvauja Kultūros specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo projektų dalinio finansavimo programoje bei 
kitose kvalifikacijos tobulinimo ir tęstinio mokymo programose.  
Įvertinusi papildomą mokymų poreikį, savivaldybė per metus 
suorganizuoja bet vienus mokymus kultūros specialistams.  
Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų viešinimo 



 

 

4.6 PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

INVESTICIJŲ ĮVERTINI

Skaičiuojant alternatyvų investicijų poreikį, buvo vadovaujamasi alternatyvų 
priemonėse numatytų Kauno miesto sa
skaičiavimais, energetinių auditų, parengtų projektavimo dokumentų (techninių 
projektų ir pan.), anksčiau teiktų paraiškų paramai gauti duomenimis. Taip pat 
papildomai buvo vadovaujamasi UAB "Sistela" leidinio "Stati
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai" pagal 2012 m. spalio 
mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas normatyvais, analogiškų paslaugų 
vyraujančiomis rinkos kainomis ir kita rengimo metu prieinama informacija.

Pagal atl
alternatyvų investicijų bendros vertės:

� I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ 
� II alternatyva „Finansavimo optimizavimo
� III alternatyva „Valdymo optimizavimo alternatyva“ 

Alternatyvų investicijų poreikiai yra pateikiami žemiau esančiose lentelėse.
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ROJEKTO ALTERNATYVŲ ĮGYVENDINIMUI REIKAL

INVESTICIJŲ ĮVERTINIMAS 
Skaičiuojant alternatyvų investicijų poreikį, buvo vadovaujamasi alternatyvų 
priemonėse numatytų Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų sąmatiniais 
skaičiavimais, energetinių auditų, parengtų projektavimo dokumentų (techninių 
projektų ir pan.), anksčiau teiktų paraiškų paramai gauti duomenimis. Taip pat 
papildomai buvo vadovaujamasi UAB "Sistela" leidinio "Stati
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai" pagal 2012 m. spalio 
mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas normatyvais, analogiškų paslaugų 
vyraujančiomis rinkos kainomis ir kita rengimo metu prieinama informacija.

Pagal atliktus I-III alternatyvų investicijų poreikio skaičiavimus buvo gautos tokios 
alternatyvų investicijų bendros vertės: 

I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ 
II alternatyva „Finansavimo optimizavimo alternatyva“ – 47.029.007 Lt; 
III alternatyva „Valdymo optimizavimo alternatyva“ – 51.854.007 Lt.  

Alternatyvų investicijų poreikiai yra pateikiami žemiau esančiose lentelėse.
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ĮGYVENDINIMUI REIKALINGŲ LĖŠŲ IR 

Skaičiuojant alternatyvų investicijų poreikį, buvo vadovaujamasi alternatyvų 
vivaldybės kultūros įstaigų sąmatiniais 

skaičiavimais, energetinių auditų, parengtų projektavimo dokumentų (techninių 
projektų ir pan.), anksčiau teiktų paraiškų paramai gauti duomenimis. Taip pat 
papildomai buvo vadovaujamasi UAB "Sistela" leidinio "Statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai" pagal 2012 m. spalio 
mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas normatyvais, analogiškų paslaugų 
vyraujančiomis rinkos kainomis ir kita rengimo metu prieinama informacija. 

III alternatyvų investicijų poreikio skaičiavimus buvo gautos tokios 

I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ – 36.034.007 Lt; 
 

Alternatyvų investicijų poreikiai yra pateikiami žemiau esančiose lentelėse. 



 

 

Lentelė 4-4. Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo
Tikslai Uždaviniai Priemonės  

Gerinti kultūros 
įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingumą 
bei sudaryti sąlygas 
kultūrinės veiklos 
įvairovei 

Modernizuoti 
Kauno miesto 
savivaldybės 
kultūros 
įstaigų 
infrastruktūrą 

1)    Kauno kamerinio teatro 
patalpų remontas  

2)    Viešosios įstaigos Kauno 
mažojo teatro patalpų ir 
laiptinės remontas 

3)    Kauno šokio teatro „Aura“ 
pastato remontas ir plėtra 

4)    Kauno menininkų namų 
pastato renovacija 

5)     „Girstučio“ kultūros ir 
sporto centro pastato 
rekonstrukcijos užbaigimas 

6)     Kauno kultūros centro 
„Tautos namai“ patalpų 
remontas 

7)     Patalpų Kauno miesto 
muziejaus ekspozicijoms 
įsigijimas 
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optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyvos investicijų poreikis, Lt 
Priemonės detalizavimas Finansavimo šaltiniai

Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, Kęstučio g. 
74A, remontas. Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės 
sienos, būtina šildymo sistemos renovacija, trūksta sandėliavimo 
ir tarnybinių patalpų.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai, kiti šaltiniai. 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.34 (unikalus Nr. 
1990-7000-3012) patalpų ir laiptinės remontas bei paskirties 
pakeitimas. Bendras patalpų plotas 312,77 kv. m. 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas. 

Kauno šokio teatro „Aura“ Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus 
Nr. 1990-9000-2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija 
(esant galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant 
papildomą repeticijų salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo 
teise ir 86,18 nuomojasi iš privataus asmens.) 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas. 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-kultūros 
namų (unikalus Nr. 1993-0052-3015-0002), V. Putvinskio g. 56, 
remontas: langai, lauko durys, fasadas, šildymo sistema, 
vandentiekio sistema (atskirais atvejais), koncertinės salės 
vėdinimas. 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai, kiti šaltiniai. 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato-kultūros rūmų 
(unikalus Nr. 1997-4022-4026), Kovo 11-osios g. 26, 
rekonstrukcijos užbaigimas 

Kauno miesto savivaldybės 
Statinių projektų rengimo ir 
įgyvendinimo programa, 
Valstybės biudžeto lėšos

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - kultūros namų 
(unikalus Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79, patalpų 
rekonstrukcija: vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, 
grindys, vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto 
vandens tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, garso ir scenos 
įranga. 

Kultūros centrų 
modernizavimo programa; ES 
struktūriniai fondai, kiti 
šaltiniai. 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, 
įsigijimas bei pritaikymas muziejinei funkcijai vykdyti; 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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Finansavimo šaltiniai Darbų aprašymas Suma, Lt 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

tūriniai 
 

Durų keitimas, lauko sienų 
šiltinimas, šilumos punkto, 
vidaus šildymo sistemos, 
vidaus vandentiekio ir 
nuotekų sistemos 
rekonstrukcija, vėdinimo ir 
kondicionavimo sistemų 
įrengimas 

1.051.793,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

Laiptinės, teatro patalpų 
remontas, langų keitimas, 
apšvietimas 

50.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

Persirengimo kambarių 
renovacija, stogo renovacija 
(dangos keitimas), dušo 
patalpų remontas, fasado 
renovacija, atskiro įėjimo 
įrengimas 

329.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

uktūriniai 
 

Vidaus patalpų remontas: 
langai, lauko durys, fasadas, 
šildymo sistema, 
vandentiekio sistema, 
koncertinės salės vėdinimas, 
privažiavimas neįgaliesiems. 

250.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
Statinių projektų rengimo ir 
įgyvendinimo programa, 

eto lėšos 

„Girstučio“ kultūros ir sporto 
centro pastato kultūrinės 
dalies rekonstrukcijos 
užbaigimas 

7.000.000,00 

rnizavimo programa; ES 
struktūriniai fondai, kiti 

Patalpų rekonstukcija: sienų 
remontas, šlaitinio stogo 
rekonstravimas, langų, durų 
keitimas, grindys, 
vandentiekio ir nuotekų 
sistemos, karšto vandens 
tiekimo sistemos, vidaus 
elektros instaliacijos 
rekonstrukcija, šviestuvai, 
šviesos, garso ir scenos 
įranga. 

8.914.227,00 

Kauno miesto savivaldybės Patalpų įsigijimas 5.000.000,00 



 

 

8)     M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus padalinio, J. 
Gruodžio memorialinio 
muziejaus, rekonstrukcija 

9)     M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, K. 
Petrausko g. 31, rekonstrukcijos 
užbaigimas: patalpų muziejinei 
veiklai ir ekspozicijų bei 
koncertų salės įrengimas  

10)  Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos filialų plėtros 
priemonių įgyvendinimas ir 
bibliotekos filialų einamais 
(kapitalinis)  remontas  

11)  Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija 

Išspręsti 
juridinius 
kultūros 
įstaigų patalpų 
valdymo 
klausimus 

12)  Koncertinei įstaigai 
„Kaunas“ skiriamos jos veiklos 
pobūdį atitinkančios patalpos 
13)  Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui skiriamos jos veiklos 
pobūdį atitinkančios patalpos 
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M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus padalinio, J. 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus (unikalus 
Nr. 1999-4028-7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra 
medinis, jam gresia avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios 
fasado dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, 
lubose ir sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška 
šildymo sistema, šildymo katilas morališkai pasenęs. Pamatai, 
išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), 
WC įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, elektros 
instaliacija, šviestuvai (50 proc.).  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; Kultūros paveldo 
departamentas.  

M. ir K. Petrauskų lietuvių 

Petrausko g. 31, rekonstrukcijos 

Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate – 
muziejuje (unikalus Nr. 1992-2005-5016), K. Petrausko g. 31, 
muziejaus koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, pastato 
ventiliacijos pajungimas.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; 

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės:  Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa (techninė 
dokumentacija), Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūriniai 
fondai 

l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai 
statyba - 400.000 Lt 
l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant 
patalpų išplėtimą iki 650 kv.m – 1.296.000 Lt 
l         Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, praplečiant 
patalpas iki 500 kv. m. ploto – 1.600.000 Lt 
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 
tūkst. Lt,  
l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 
tūkst. Lt,  
l         Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 
tūkst. Lt.  
l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas, 180 kv. m, 360 
tūkst., Lt.  
l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 
kv. m, 85,0 tūkst. Lt.  
l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir 
rekonstrukcija, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 
tūkst. Lt. 
Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - kino teatro (unikalus 
Nr. 1993-8027-4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa; ES 
struktūriniai fondai, Kultūros 
paveldo departamentas.

Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. 
Zamenhofo g. 6 

- 

Kauno miesto simfoniniam Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos 
patalpos L. Sapiegos 5 

- 
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ivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; Kultūros paveldo 

Pastato rekonstrukcija: 
pamatų, grindų, sienų, lubų, 
šildymo sistemos 
rekonstrukcija, elektros 
darbai, apšvietimas, stogas, 
langai, durys.  

3.000.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 

Garso įrašų studijos, 
koncertų ir 3 ekspozicijų 
salių, atskirų erdvių 
kompozitoriams, edukacinės 
klasės įrengimas 

2.787.987,00 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 

tinimo programa (techninė 
dokumentacija), Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūriniai 

Patalpų rekonstrukcija 4.901.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
rslo 

skatinimo programa; ES 
struktūriniai fondai, Kultūros 
paveldo departamentas. 

Patalpų rekonstrukcija 1.300.000,00 

Skiriamos patalpos - 

Perduodamos patalpos - 



 

 

Kryptingai 
formuoti Kauno 
miesto kultūros 
politiką bei didinti 
tradicinių Kauno 
miesto renginių 
reprezentacinę 
reikšmę 

Rengti 
strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

14)  Ilgalaikės Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos 
strategijos parengimas 
integruojant į ją kultūros 
renginių strategiją 

Didinti kultūros 
įstaigų žinomumą 

Įgyvendinti 
kultūros 
įstaigų 
viešinimo 
priemones 

15)  Kultūros įstaigų veiklos 
viešinimo programos 
(kultūrinio turizmo skatinimo 
priemonės) parengimas ir 
įgyvendinimas 

Didinti kultūros 
įstaigų 
savarankiškumą 

Skatinti 
kultūros 
įstaigų 
projektinę 
veiklą 

16). Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto 
„CreArt“ dalinis finansavimas 

I alternatyvos išlaidos iš viso: 

 

 

Lentelė 4-5. Finansavimo optimizavimo alternatyvos investicijų poreikis, Lt
Tikslai Uždaviniai Priemonės  

Gerinti kultūros 
įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingu
mą bei sudaryti 
sąlygas 
kultūrinės 
veiklos įvairovei 

Modernizuoti 
Kauno miesto 
kultūros įstaigų 
infrastruktūrą 

1)    Kauno kamerinio teatro 
patalpų remontas  

2)    Viešosios įstaigos Kauno 
mažojo teatro laiptinės 
remontas 

3)    Kauno šokio teatro „Aura“ 
pastato remontas ir plėtra 

4)    Kauno menininkų namų 
pastato renovacija 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį 
potencialą, parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos strategija, nustatanti kultūros 
politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių 
miesto renginių strategiją, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 
parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus 
renginių (festivalių), prioritetą skiriant įvairaus žanro, 
tarpdisciplininio meno projektų kategorijai. 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 

Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų 
viešinimo priemonių paketas 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. 
CreArt tikslas – skatinti kūrybiškumą, meno mainus, suteikti 
menininkams galimybę pristatyti savo kūrybą Europos mastu. 

ES fondai, privačios lėšos, 
savivaldybės biudžeto lėšos

alternatyvos investicijų poreikis, Lt 
Priemonės detalizavimas Finansavimo šaltiniai

Kauno kamerinio teatro Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, Kęstučio g. 74A, 
remontas. Nestabili pastato fasadinė siena, pamatai, išorinės 
sienos, būtina šildymo sistemos renovacija, trūksta sandėliavimo 
ir tarnybinių patalpų.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai, kiti šaltiniai. 

Viešosios įstaigos Kauno 
mažojo teatro laiptinės 

Administracinio pastato, M.Daukšos g.34 patalpų (unikalus Nr. 
1990-7000-3012) dalinis (laiptinės) remontas. Bendras patalpų 
plotas 312,77 kv. m. 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas. 

Kauno šokio teatro „Aura“ Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A (unikalus 
Nr. 1990-9000-2023) stogo remontas bei patalpų rekonstrukcija 
(esant galimybei įsigyti nuomojamas patalpas) įrengiant 
papildomą repeticijų salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise 
ir 86,18 nuomojasi iš privataus asmens.) 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas. 

Kauno menininkų namų Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-kultūros 
namų (unikalus Nr. 1993-0052-3015-0002), V. Putvinskio g. 56, 
remontas: langai, lauko durys, fasadas, šildymo sistema, 
vandentiekio sistema (atskirais atvejais), koncertinės salės 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
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Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 

 

Parengta atskira ilgojo 
laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros 
politikos strategija 

70.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 

 

Parengtas ir įgyvendintas 
kultūros įstaigų viešinimo 
priemonių paketas 

180.000,00 

ES fondai, privačios lėšos, 
savivaldybės biudžeto lėšos 

Tarptautiniai menininkų 
mainai 

1.200.000,00 

36.034.007,00 

Finansavimo šaltiniai Darbų aprašymas Suma, Lt 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
ūros įstaigų pastatų, 

statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 

 

Durų keitimas, lauko sienų 
šiltinimas, šilumos punkto, 
vidaus šildymo sistemos, 
vidaus vandentiekio ir 
nuotekų sistemos 
rekonstrukcija, vėdinimo ir 
kondicionavimo sistemų 
įrengimas 

1.051.793,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

Laiptinės, teatro patalpų 
remontas, langų keitimas, 
apšvietimas 

50.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 

Persirengimo kambarių 
renovacija, stogo renovacija 
(dangos keitimas), dušo 
patalpų remontas, fasado 
renovacija, atskiro įėjimo 
įrengimas 

329.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 

Vidaus patalpų remontas: 
langai, lauko durys, fasadas, 
šildymo sistema, 
vandentiekio sistema, 

250.000,00 



 

 

5)    „Girstučio“ kultūros ir 
sporto centro pastato 
rekonstrukcijos užbaigimas 

6)    Kauno kultūros centro 
„Tautos namai“ patalpų 
remontas 

7)    Patalpų Kauno miesto 
muziejaus ekspozicijoms 
įsigijimas 
8)    M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus padalinio, J. 
Gruodžio memorialinio 
muziejaus, rekonstrukcija 

9)    M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, K. 
Petrausko g. 31, 
rekonstrukcijos užbaigimas: 
patalpų muziejinei veiklai ir 
ekspozicijų bei koncertų sales 
įrengimas  
10)  Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų 
muziejaus pastatų L. 
Zamenhofo g. 4a ir 4b 
atnaujinimas ir pritaikymas 
viešosioms reikmėms 
11)  Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos filialų 
infrastruktūros plėtros 
priemonių įgyvendinimas ir 
bibliotekos filialų / 
bibliotekinių-bendruomeninių 
centrų einamais (kapitalinis) 
remontas 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

vėdinimas. statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai, kiti šaltiniai. 

ros ir 
sporto centro pastato 

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato-kultūros rūmų 
(unikalus Nr. 1997-4022-4026), Kovo 11-osios g. 26, 
rekonstrukcijos užbaigimas 

Kauno miesto savivaldybės 
statinių projektų rengimo ir 
įgyvendinimo programa, 
Valstybės biudžeto lėšos

ultūros centro 
„Tautos namai“ patalpų 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - kultūros namų 
(unikalus Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79, patalpų 
remontas: vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, 
grindys, vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, karšto 
vandens tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, garso ir scenos 
įranga. 

Kultūros centrų 
modernizavimo programa; ES 
struktūriniai fondai, kiti 
šaltiniai. 

Patalpų Kauno miesto 
muziejaus ekspozicijoms 

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų muziejinei veiklai, 
įsigijimas bei pritaikymas muziejinei veiklai; 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos 

M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus padalinio, J. 
Gruodžio memorialinio 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus (unikalus 
Nr. 1999-4028-7014), Salako g. 18, rekonstrukcija. Pastatas yra 
medinis, jam gresia avarinė būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios 
fasado dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus patalpose, 
lubose ir sienose, išdilę ir supleišėję grindys. Neekonomiška 
šildymo sistema, šildymo katilas morališkai pasenęs. Pamatai, 
išorinės sienos, stogas, langai, lauko durys, grindys (50 proc.), 
WC įrenginiai, šilumos punktas, šildymo sistema, elektros 
instaliacija, šviestuvai (50 proc.).  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; Kultūros paveldo 
departamentas.  

M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejaus, K. 
Petrausko g. 31, 
rekonstrukcijos užbaigimas: 
patalpų muziejinei veiklai ir 

ijų bei koncertų sales 

Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, pastate – 
muziejuje (unikalus Nr. 1992-2005-5016), K. Petrausko g. 31, 
muziejaus koncertų salės, rūbinės ir kasos įrengimas, pastato 
ventiliacijos pajungimas.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: 
Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; 

Pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4A, (unikalus Nr. 1987-0004-
8029), ~160,00 kv. m ir pastato sandėlio L.Zamenhofo g. 4B 
(unikalus Nr. 1987-0004-8018), 228,02 kv.m, rekonstrukcija ir 
paskirties keitimas. 

ES struktūriniai fondai, 
privačios lėšos. 

bendruomeninių 

Būtinosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir remonto priemonės:  Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa (techninė 
dokumentacija), Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūriniai 
fondai 
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pų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 

 

koncertinės salės vėdinimas, 
privažiavimas neįgaliesiems. 

Kauno miesto savivaldybės 
statinių projektų rengimo ir 

inimo programa, 
Valstybės biudžeto lėšos 

Viešosios įstaigoss 
„Girstučio“ kultūros ir 
sporto centro pastato 
kultūrinės dalies 
rekonstrukcijos užbaigimas 

7.000.000,00 

modernizavimo programa; ES 
struktūriniai fondai, kiti 

Patalpų rekonstukcija: sienų 
remontas, šlaitinio stogo 
rekonstravimas, langų, durų 
keitimas, grindys, 
vandentiekio ir nuotekų 
sistemos, karšto vandens 
tiekimo sistemos, vidaus 
elektros instaliacijos 
rekonstrukcija, šviestuvai, 
šviesos, garso ir scenos 
įranga. 

8.914.227,00 

Kauno miesto savivaldybės Patalpų įsigijimas 5.000.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 
fondai; Kultūros paveldo 

Pastato rekonstrukcija: 
pamatų, grindų, sienų, lubų, 
šildymo sistemos 
rekonstrukcija, elektros 
darbai, apšvietimas, stogas, 
langai, durys.  

3.000.000,00 

avivaldybės 

Savivaldybės administruojamų 
kultūros įstaigų pastatų, 
statinių ir patalpų priežiūra ir 
remontas; ES struktūriniai 

Garso įrašų studijos, 
koncertų ir 3 ekspozicijų 
salių, atskirų erdvių 
kompozitoriams, edukacinės 
klasės įrengimas 

2.787.987,00 

ES struktūriniai fondai, Patalpų rekonstrukcija, 
įrengtos amatininkų studijos, 
konferencijų salė, 
apgyvendinimo ir maitinimo 
patalpos 

6.000.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa (techninė 
dokumentacija), Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūriniai 

Patalpų rekonstrukcija 4.901.000,00 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12)  Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija ir pritaikymas 
menų centrui, išlaikant kino 
teatro funkciją 

Išspręsti juridinius 
kultūros įstaigų 
patalpų valdymo 
klausimus 

13)  Koncertinei įstaigai 
„Kaunas“ skiriamos jos veiklos 
pobūdį atitinkančios patalpos 
14)  Kauno miesto simfoniniam 
orkestrui skiriamos jos veiklos 
pobūdį atitinkančios patalpos 

Kryptingai 
formuoti Kauno 
miesto kultūros 
politiką bei 
didinti 
tradicinių Kauno 
miesto renginių 
reprezentacinę 
reikšmę 

Rengti strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

15)  Ilgalaikės Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos 
strategijos parengimas 
integruojant į ją kultūros 
renginių strategiją 

Didinti kultūros 
įstaigų 
žinomumą 

Įgyvendinti 
kultūros įstaigų 
viešinimo 
priemones 

16)  Kultūros įstaigų veiklos 
viešinimo programos 
(kultūrinio turizmo skatinimo 
priemonės) parengimas ir 
įgyvendinimas  

Didinti kultūros 
įstaigų 
savarankiškumą 

Reorganizuoti 
biudžetines Kauno 
miesto 
savivaldybės 
kultūros įstaigas 

17)  Kauno muzikos ansamblio 
„Ainiai", Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės 
įstaigos Kauno bigbendas 
reorganizavimas į koncertinę 
įstaigą „Kaunas“ 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato skaityklai 
statyba - 400.000 Lt 
l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, numatant 
patalpų išplėtimą iki 650 kv.m – 1.296.000 Lt 
l         Palemono filialo (115 kv.m) priestato statyba, praplečiant 
patalpas iki 500 kv. m. ploto – 1.600.000 Lt 
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. m, 168,0 
tūkst. Lt,  
l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 172,0 
tūkst. Lt,  
l         Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 260,0 
tūkst. Lt.  
l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas, 180 kv. m, 360 
tūkst., Lt.  
l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo įrengimas, 85 
kv. m, 85,0 tūkst. Lt.  
l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. perėmimas ir 
rekonstrukcija, praplečiant patalpas iki 600 kv. m. ploto, 560,0 
tūkst. Lt.  
Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - kino teatro (unikalus 
Nr. 1993-8027-4011), Laisvės al. 54, rekonstrukcija,  

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa; ES 
struktūriniai fondai, Kultūros 
paveldo departamentas.

„Kaunas“ skiriamos jos veiklos 
Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m patalpos, L. 
Zamenhofo g. 6 

- 

Kauno miesto simfoniniam Įstaigai patikėjimo teise perduodamos jos dabartinės veiklos 
patalpos L. Sapiegos 5 

- 

savivaldybės kultūros politikos 
Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės kultūrinį 
potencialą parengta atskira ilgojo laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos strategija, nustatanti kultūros 
politikos prioritetus, tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių 
miesto renginių strategiją, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 
parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų daliai ir 
atspindinčių savitus Kauno kultūrinio identiteto aspektus renginių 
(festivalių), prioritetą skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio 
meno projektų kategorijai. 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 

Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros įstaigų 
viešinimo priemonių paketas 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 

Kauno muzikos ansamblio Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 etato 
administracinio personalo. 
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės įstaiga Kauno bigbendas patalpų 
klausimas. Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo teise 79,56 kv. m 
patalpos, L. Zamenhofo g. 6 
Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama. 

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos plėtojimui. 
Finansuojamų kultūros įstaigų 
skaičius 1 vietoj 3.  
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Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo 
skatinimo programa; ES 
struktūriniai fondai, Kultūros 
paveldo departamentas. 

Patalpų rekonstrukcija 1.300.000,00 

Skiriamos patalpos - 

Perduodamos patalpos - 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 

 

Parengta atskira ilgojo 
laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros 
politikos strategija 

70.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 

 

Parengtas ir įgyvendintas 
kultūros įstaigų viešinimo 
priemonių paketas 

180.000,00 

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 

Finansuojamų kultūros įstaigų 
 

Optimizacija, etatų 
mažinimas 

- 



 

 

18)  Savivaldybės miesto 
teatrus reorganizuoti į viešąsias 
įstaigas 

19)  Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos filialų 
reorganizavimas, paliekant 7 
stambius bibliotekų filialus, 
likusius paverčiant 
bibliotekiniais-
bendruomeniniais centrais ir 
pagal poreikį modernizuojant 
bibliotekos infrastruktūrą 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

teatrus reorganizuoti į viešąsias 
Finansavimo optimizavimas:  
Įstaigų veiklos programų finansavimas; 
Sudarytos lanksčios galimybės įgyvendinti kitų fondų 
finansuojamus projektus 
Personalo formavimas grindžiamas kontraktine sistema. 

Perskirstomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos: iš priemonės 
„kultūros įstaigų veiklos 
plėtojamas“ perkeliama į 
priemonę „kultūros projektų 
daliniam finansavimui“. 

Objektų reorganizacija numatyta siekiant užtikrinti tolygų 
bibliotekos paslaugų prieinamumą Kauno mieste bei atsižvelgiant 
į bibliotekos filialų infrastruktūros išvystymą, atliktus renovacijos 
darbus, investicijų poreikį, geografinį filialų išsidėstymą bei 
vartotojų skaičių. Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos 
optimizavimas:  

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos plėtojimui. 

1.     Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas baziniu 
filialu; II aukšte įrengiant vaikų literatūros skyrių ir 
pastatant priestatą skaityklai. Tirkiliškių filialas (Tirkiliškių 
51) paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras, 
paliekant tą patį knygų fondą bei atliekant remontą. Julijanavos 
filialas (Veiverių 71) – likviduojamas, perduodant knygų fondą 
Aleksoto filialui. 
2.     Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas baziniu 
filialu. Žaliakalnio filialas (Savanorių 56) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras.  
3.     „Berželio“ filialas (Taikos 113) paliekamas baziniu 
filialu. „Švyturio“ filialas (Pramonės 28) ir suremontuotas 
Kalniečių filialas (Savanorių 226) paliekami kaip bibliotekiniai-
bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas (Savanorių 380) 
likviduojamas, dokumentų fondus perduodant „Berželio“ filialui 
ir VB vaikų literatūros skyriui. 
4.     “Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas baziniu 
filialu. Eigulių filialas (Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas 
paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras. „Versmės“ 
filialas (Šiaurės pr. 41-32) likviduojamas, dokumentų fondus 
perduodant Vitebsko filialui.  
5.     Girstupio filialas (Kovo 11-osios 22) paliekamas 
baziniu filialu, numatant patalpų išplėtimą iki 650 kv.m. 
„Saulėtekio“ filialas (K.Baršausko 92) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras.  
6.     Panemunės filialas (Vaidoto 26) ir Vingytės filialas 
(J.Borutos 23) paliekami kaip bibliotekiniai-bendruomeniniai 
centrai. 
7.     Palemono filialas (Marių 14) paliekamas baziniu 
filialu, praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto. Petrašiūnų 
filialas (M.Gimbutienės 12a) paliekamas kaip bibliotekinis-
bendruomeninis centras. 
8.     Šančių filialas (Sandėlių 7) paliekamas baziniu 
Šančių seniūnijos filialu, praplečiant patalpas iki 600 kv. 
m. ploto. „Ryto“ filialas (Prancūzų 49) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
9.     Šilainių filialas (Vėtrungės 2) ir Romainių filialas 
(Chodkevičių 6) paliekamas kaip bibliotekinis punktas. 
10.   “Demokratų“ filialas (Kulvos 24), “Šaltinio“ filialas 
(Raudondvario 230), „Neries“ filialas (Varnių 36) ir Lampėdžių 
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Perskirstomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos: iš priemonės 
„kultūros įstaigų veiklos 
plėtojamas“ perkeliama į 
priemonę „kultūros projektų 
daliniam finansavimui“.  

Teatrų reorganizacija į 
viešąsias įstaigas 

60.000,00 

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 

 

Patalpų pertvarkymas, 
praplėtimas 

3.500.000,00 



 

 

Didinti muziejų 
reikšmingumą 
šalies mastu 

20)  Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų 
muziejui ir M. ir K. Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejui 
siekti respublikinio muziejaus 
statuso 

Skatinti kultūros 
įstaigų projektinę 
veiklą 

21)  Kauno miesto savivaldybės 
kultūros ir turizmo plėtros 
skyriuje projektų konsultanto 
etato įsteigimas kultūros įstaigų 
konsultavimui projektų 
rengimo ir įgyvendinimo, 
dalyvavimo tarptautinėse 
programose klausimais  
22)  Kultūros įstaigų veiklos 
programų finansavimas, taikant 
konkursinį principą 

23). Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto 
„CreArt“ dalinis finansavimas 

Diversifikuoti 
kultūros įstaigų 
veiklą  

Adaptuoti 
kultūros įstaigų 
funkcijas naujiems 
poreikiams 

24)  Kauno menininkų namams 
perduodama kultūros įstaigų 
viešinimo funkcija (kultūros 
įstaigų internetinė 
reprezentacija)  
25)  Stiprinama mėgėjų meno 
kolektyvų, studijų, būrelių 
veikla bendruomenėse 

26)  Kino teatras „Romuva“ 
performuojamas į daugiafunkcį 
meno centrą ir pritaikomas 
spektaklių, jungtinių meno 
projektų, netradicinių meno 
renginių pristatymui 

Skatinti mokslo 
meno ir verslo 
bendradarbiavimą, 
kūrybinių 
industrijų plėtrą 

27)  Patalpų meno 
inkubatoriaus veiklai įsigijimas 
ir (arba) įrengimas 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

filialas (Romuvos 48) paliekami kaip bibliotekiniai-
bendruomeniniai centrai.  

„Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174), “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir 
“Z.Kuzmickio“ biblioteka-muziejus (Raseinių g.26) paliekami 
kaip bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai. “J. Gruodžio“ filialas 
(Jonavos 182) likviduojamas.  
Vedamos derybos su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija - 

Kauno miesto savivaldybės 

etato įsteigimas kultūros įstaigų 

1 projektų konsultanto etato numatymas savivaldybės 
administracijoje 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas 

programų finansavimas, taikant 
Parengta kultūros įstaigų veiklos programų finansavimo 
programa, paremta konkursiniu principu, kur dėl kofinansavimo 
galėtų konkuruoti nevyriausybinės ar privačios kultūros įstaigos, 
dalyvaujančios tarptautinėse programose, meniniai susivienijimai 
(partnerystės projektai)  (išskyrus tas įstaigas, kurios gauna 
nuolatines savivaldybės dotacijas). 

Optimizuojamos Kauno miesto 
savivaldybės kultūros 
programos dalinio finansavimo 
priemonės išlaidos. 

 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos finansavimas. 
CreArt tikslas – skatinti kūrybiškumą, meno mainus, suteikti 
menininkams galimybę pristatyti savo kūrybą Europos mastu. 

ES fondai, privačios lėšos, 
savivaldybės biudžeto lėšos

Kauno menininkų namams Perkama centralizuotos internetinės svetainės parengimo 
paslauga. 
Numatyti 2-3 interneto rinkodaros / viešinimo specialistų etatai.  

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas. 

Parengta bendruomenės centrų mėgėjų meno kolektyvų veiklos 
dalinio finansavimo programa (ar papildytos esamos), skatinant 
bendruomenės iniciatyvas bei kultūrinius mainus tarp Kauno ir 
Lietuvos regionų, užsienio šalių 

Kauno miesto savivaldybės 
Kultūros programa 

performuojamas į daugiafunkcį 
Kino teatras „Romuva“ reorganizuojamas į viešąją įstaigą, 
sukuriant erdvę kūrybinių partnerystės projektų realizavimui, 
teatrų pasirodymams, kino studijos veiklai.  

- 

inkubatoriaus veiklai įsigijimas 
Kauno mieste reikia numatyti patalpas menų inkubatoriaus 
veiklai, tęstinių tarptautinių projektų, kūrybinių iniciatyvų 
įgyvendinimui, kurį koordinuotų didžiausią patirtį šioje srityje 
sukaupusi savivaldybės kultūros įstaiga VšĮ „Artkomas“, ar kita 
organizacija. 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas, ES struktūriniai 
fondai 
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Respublikinio muziejaus 
statusas 

- 

Kauno miesto savivaldybės 1 projektų konsultanto etato 
sukūrimas 

- 

Optimizuojamos Kauno miesto 
savivaldybės kultūros 
programos dalinio finansavimo 

 

Parengta kultūros įstaigų 
veiklos programų 
finansavimo programa 

- 

ES fondai, privačios lėšos, 
savivaldybės biudžeto lėšos 

Tarptautiniai menininkų 
mainai 

1.200.000,00 

Kauno miesto savivaldybės Sukurta centralizuota 
internetinė svetainė, sukurti 
2-3 interneto rinkodaros / 
viešinimo specialistų etatai.  

20.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
 

Parengta dalinio finansavimo 
programa 

30.000,00 

Reorganizacija į viešąją 
įstaigą 

15.000,00 

savivaldybės 
biudžetas, ES struktūriniai 

Patalpų įsigijimas/įrengimas 1.200.000,00 



 

 

28)  Privačių galerijų, kino 
studijų ir kūrybinių industrijų 
projektinės veiklos 
finansavimas, realizuojant 
daugelyje šalių paplitusią 
grąžinamo finansavimo sistemą 
(angl. refunding arba money 
back). 

 II alternatyvos išlaidos iš viso: 

 

Lentelė 4-6. Valdymo optimizavimo alternatyvos investicijų poreikis, L
Tikslai Uždaviniai Priemonės  

Gerinti kultūros 
įstaigų įvaizdį ir 
konkurencingumą 
bei sudaryti sąlygas 
kultūrinės veiklos 
įvairovei 

Modernizuoti 
Kauno miesto 
kultūros įstaigų 
infrastruktūrą 

1)     Kauno kamerinio teatro 
patalpų remontas  

2)     Viešosios įstaigos Kauno 
mažojo teatro laiptinės 
remontas 

3)     Kauno šokio teatro 
„Aura“ pastato remontas ir 
plėtra 

4)     Kauno menininkų namų 
pastato renovacija 

5)     „Girstučio“ kultūros ir 
sporto centro pastato 
rekonstrukcijos užbaigimas 

6)     Kauno kultūros centro 
„Tautos namai“ patalpų 
remontas 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

grąžinamo finansavimo sistemą 

Dalinis finansavimas skiriamas jau įgyvendintiems tam tikrus 
kultūrinės svarbos kriterijus atitinkantiems kūrybinių industrijų 
projektams. 
Parengta finansavimo programa (metodika). 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas 

alternatyvos investicijų poreikis, Lt 
Priemonės detalizavimas Finansavimo šaltiniai 

Kultūros paskirties, 565,27 kv. m, pastato-klubo, 
Kęstučio g. 74A, remontas. Nestabili pastato fasadinė 
siena, pamatai, išorinės sienos, būtina šildymo sistemos 
renovacija, trūksta sandėliavimo ir tarnybinių patalpų.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas; ES 
struktūriniai fondai, kiti šaltiniai.

Administracinio pastato, M.Daukšos g.34 patalpų 
(unikalus Nr. 1990-7000-3012) dalinis (laiptinės) 
remontas. Bendras patalpų plotas 312,77 kv. m. 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas. 

Administracinės paskirties pastato, M.Daukšos g.30A 
(unikalus Nr. 1990-9000-2023) stogo remontas bei 
patalpų rekonstrukcija (esant galimybei įsigyti 
nuomojamas patalpas) įrengiant papildomą repeticijų 
salę. (Įstaiga 278,35 m valdo patikėjimo teise ir 86,18 
nuomojasi iš privataus asmens.) 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas. 

Kultūros ir švietimo paskirties, 551,61 kv. m, pastato-
kultūros namų (unikalus Nr. 1993-0052-3015-0002), 
V. Putvinskio g. 56, remontas: langai, lauko durys, 
fasadas, šildymo sistema, vandentiekio sistema 
(atskirais atvejais), koncertinės salės vėdinimas. 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas; ES 
struktūriniai fondai, kiti šaltiniai.

Kultūros paskirties, 6.397,91 kv. m, pastato-kultūros 
rūmų (unikalus Nr. 1997-4022-4026), Kovo 11-osios 
g. 26, rekonstrukcijos užbaigimas 

Kauno miesto savivaldybės 
statinių projektų rengimo ir 
įgyvendinimo programa, 
Valstybės biudžeto lėšos 

Kultūros paskirties, 4941,63 kv. m, pastato - kultūros 
namų (unikalus Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79 
patalpų remontas:  
vidaus patalpų sienos, lubos, vidaus patalpų durys, 
grindys, vandentiekio sistema, kanalizacijos sistema, 
karšto vandens tiekimo sistema, šviestuvai, šviesos, 
garso ir scenos įranga. 

Kultūros centrų modernizavimo 
programa; ES struktūriniai 
fondai, kiti šaltiniai. 
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no miesto savivaldybės Parengta finansavimo 
programa (metodika) 

170.000,00 

47.029.007,00 

Darbų aprašymas Suma, Lt 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

struktūriniai fondai, kiti šaltiniai. 

Durų keitimas, lauko sienų 
šiltinimas, šilumos punkto, 
vidaus šildymo sistemos, vidaus 
vandentiekio ir nuotekų sistemos 
rekonstrukcija, vėdinimo ir 
kondicionavimo sistemų 
įrengimas 

1.051.793,00 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

Laiptinės, teatro patalpų 
remontas, langų keitimas, 
apšvietimas 

50.000,00 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

Persirengimo kambarių 
renovacija, stogo renovacija 
(dangos keitimas), dušo patalpų 
remontas, fasado renovacija, 
atskiro įėjimo įrengimas 

329.000,00 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

struktūriniai fondai, kiti šaltiniai. 

Vidaus patalpų remontas: langai, 
lauko durys, fasadas, šildymo 
sistema, vandentiekio sistema, 
koncertinės salės vėdinimas, 
privažiavimas neįgaliesiems. 

250.000,00 

Viešosios įstaigos „Girstučio“ 
kultūros ir sporto centro pastato 
kultūrinės dalies rekonstrukcijos 
užbaigimas 

7.000.000,00 

Kultūros centrų modernizavimo Patalpų rekonstukcija: sienų 
remontas, šlaitinio stogo 
rekonstravimas, langų, durų 
keitimas, grindys, vandentiekio 
ir nuotekų sistemos, karšto 
vandens tiekimo sistemos, 
vidaus elektros instaliacijos 
rekonstrukcija, šviestuvai, 
šviesos, garso ir scenos įranga. 

8.914.227,00 



 

 

7)     Patalpų Kauno miesto 
muziejaus ekspozicijoms 
įsigijimas 

8)     M. ir K. Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejaus 
padalinio, J. Gruodžio 
memorialinio muziejaus, 
rekonstrukcija 

9)     M. ir K. Petrauskų 
lietuvių muzikos muziejaus, K. 
Petrausko g. 31, 
rekonstrukcijos užbaigimas: 
patalpų muziejinei veiklai ir 
ekspozicijų bei koncertų sales 
įrengimas  

10)  Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos filialų 
infrastruktūros plėtros 
priemonių įgyvendinimas ir 
bibliotekos filialų / 
bibliotekinių-bendruomeninių 
centrų einamais (kapitalinis) 
remontas.  

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Ne mažesnių kaip 700 kv. m. patalpų, tinkamų 
muziejinei veiklai, įsigijimas bei pritaikymas 
muziejinei veiklai (reikia viso pastato) 

Kauno miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Kultūros paskirties, 148,45 kv. m, pastato – muziejaus 
(unikalus Nr. 1999-4028-7014), Salako g. 18, 
rekonstrukcija. Pastatas yra medinis, jam gresia avarinė 
būklė: suskilinėję pamatai, supuvusios fasado 
dailylentės ir kolonos, suskilinėjęs tinkas vidaus 
patalpose, lubose ir sienose, išdilę ir supleišėję grindys. 
Neekonomiška šildymo sistema, šildymo katilas 
morališkai pasenęs. Pamatai, išorinės sienos, stogas, 
langai, lauko durys, grindys (50 proc.), WC įrenginiai, 
šilumos punktas, šildymo sistema, elektros instaliacija, 
šviestuvai (50 proc.).  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas; ES 
struktūriniai fondai; Kultūros 
paveldo departamentas.  

lietuvių muzikos muziejaus, K. 
Renovuotame kultūros paskirties, 1013,49 kv. m, 
pastate – muziejuje (unikalus Nr. 1992-2005-5016), K. 
Petrausko g. 31, muziejaus koncertų salės, rūbinės ir 
kasos įrengimas, pastato ventiliacijos pajungimas.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 
pastatų, statinių ir patalpų 
priežiūra ir remontas; ES 
struktūriniai fondai; 

bendruomeninių 

Infrastruktūros rekonstrukcijos, remonto ir naujos 
statybos (patalpų įsigijimo) priemonės:  

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo skatinimo 
programa (techninė 
dokumentacija), Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūriniai 
fondai 

l         Aleksoto filialo (284 kv. m) 100 kv. m priestato 
skaityklai statyba - 400.000 Lt 
l         Girstupio filialo (324,00 kv.m), II aukšto statyba, 
numatant patalpų išplėtimą iki 650 kv.m – 1.296.000 
Lt 
l         Palemono filialo, 115 kv.m, priestato statyba, 
praplečiant patalpas iki 500 kv. m. ploto – 1.600.000 
Lt 
l         Tirkiliškių filialo patalpų rekonstrukcija, 84 kv. 
m, 168,0 tūkst. Lt,  
l         Kalniečių filialo patalpų rekonstrukcija, 86 kv. m, 
172,0 tūkst. Lt,  
l         Eigulių filialo patalpų rekonstrukcija, 130 kv. m, 
260,0 tūkst. Lt.  
l         Ryto filialo patalpų kapitalinis remontas,  180 kv. 
m, 360 tūkst., Lt.  
l         Saulėtekio filialo remontas ir atskiro įėjimo 
įrengimas, 85 kv. m, 85,0 tūkst. Lt.  
l         Šančių filialo patalpų, 280 kv. m., II a. 
perėmimas ir rekonstrukcija, praplečiant patalpas iki 
600 kv. m. ploto, 560,0 tūkst. Lt.  
l         Panemunės filialui numatomos naujos patalpos, 
su ne mažesniu nei 400 kv. m plotu 
l         Šilainių filialui numatomos naujos patalpos, su 
ne mažesniu nei 550 kv. m plotu 
l         „Skrydžio“ filialui numatomos naujos patalpos su 
ne mažesniu nei 500 kv. m plotu. 
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Patalpų įsigijimas 5.000.000,00 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

Pastato rekonstrukcija: pamatų, 
grindų, sienų, lubų, šildymo 
sistemos rekonstrukcija, elektros 
darbai, apšvietimas, stogas, 
langai, durys.  

3.000.000,00 

kultūros programa: Savivaldybės 
administruojamų kultūros įstaigų 

Garso įrašų studijos, koncertų ir 
3 ekspozicijų salių, atskirų 
erdvių kompozitoriams, 
edukacinės klasės įrengimas 

2.787.987,00 

miesto plėtros ir verslo skatinimo 

biudžeto lėšos, ES struktūriniai 

Patalpų rekonstrukcija, naujos 
patalpos 

11.351.000,00 



 

 

11)  Kino teatro „Romuva“ 
rekonstrukcija ir pritaikymas 
menų centrui, išlaikant kino 
teatro funkciją 

Kryptingai 
formuoti Kauno 
miesto kultūros 
politiką bei didinti 
tradicinių Kauno 
miesto renginių 
reprezentacinę 
reikšmę 

Rengti 
strateginius 
kultūros srities 
dokumentus 

13)  Ilgalaikės Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos 
strategijos parengimas 
integruojant į ją kultūros 
renginių strategiją 

Didinti kultūros 
įstaigų finansavimo 
efektyvumą 

Parengti 
biudžetinių 
įstaigų 
finansavimo 
metodiką 

14)  Biudžetinių įstaigų 
finansavimo, susieto su įstaigų 
veiklos rezultatais (dalyvavimu 
festivaliuose, tarptautiniuose, 
partnerystės projektuose ir kt.) 
metodikos parengimas 

Skatinti 
kultūros įstaigų 
projektinę 
veiklą 

26). Tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo projekto 
„CreArt“ dalinis finansavimas 

Didinti kultūros 
įstaigų 
koncentraciją 

Reorganizuoti 
Kauno miesto 
kultūros 
įstaigas  

15)  Kauno pantomimos ir 
plastikos teatro bei Kauno 
šokio teatro „Aura" 
sujungiamas reorganizacijos 
būdu į vieną miesto teatrą su 
dvejomis teatro trupėmis 

16)  Kauno muzikos ansamblio 
„Ainiai", Kauno pučiamųjų 
instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės 
įstaiga Kauno bigbendas 
reorganizavimas į koncertinę 
įstaigą „Kaunas“ 
17)  Kauno miesto 
savivaldybės muziejų 
reorganizacija juos sujungiant į 
vieną Kauno miesto muziejų, 
paliekant išskaidytą muziejų 
infrastruktūrą, nes didžioji 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

l         „Demokratų“ filialui numatomos naujos 
patalpos, su ne mažesniu nei 600 kv. m plotu 
l         Vingytės filialui numatomos naujos patalpos, su 
ne mažesniu nei 100 kv. m plotu 
Kultūros paskirties, 1098.77 kv. m, pastato - kino 
teatro (unikalus Nr. 1993-8027-4011), Laisvės al. 54, 
rekonstrukcija 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto plėtros ir verslo skatinimo 
programa; ES struktūriniai 
fondai, Kultūros paveldo 
departamentas. 

savivaldybės kultūros politikos 
Atsižvelgiant į Europos šalių praktiką ir savivaldybės 
kultūrinį potencialą parengta atskira ilgojo laikotarpio 
Kauno miesto savivaldybės kultūros politikos 
strategija, nustatanti kultūros politikos prioritetus, 
tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, tradicinių miesto 
renginių strategiją, išskiriant keletą ryškių, tinkamai 
parengtų, aktualių didžiajai Kauno miesto gyventojų 
daliai ir atspindinčių savitus Kauno kultūrinio 
identiteto aspektus renginių (festivalių), prioritetą 
skiriant įvairaus žanro, tarpdisciplininio meno projektų 
kategorijai. 

Kauno miesto savivaldybė
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 

finansavimo, susieto su įstaigų 
veiklos rezultatais (dalyvavimu 

partnerystės projektuose ir kt.) 

Parengta biudžetinių įstaigų finansavimo metodika, 
sudaroma kasmetinė biudžetinių kultūros įstaigų 
finansavimo tvirtinimo komisija.  

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros programa. 

 

Projektas, kuriam skirtas ES Kultūros programos 
finansavimas. CreArt tikslas – skatinti kūrybiškumą, 
meno mainus, suteikti menininkams galimybę 
pristatyti savo kūrybą Europos mastu. 

ES fondai, privačios lėšos, 
savivaldybės biudžeto lėšos 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 2,5 
etato administracinio ir techninio personalo darbo 
vietų. 
Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje 
(įstaigos veikia tame pačiame pastate): teatras savo 
veiklai naudoja bendrą infrastruktūrą 

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 
2. 

Kauno muzikos ansamblio Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 
etato administracinio personalo. 
Sprendžiamas Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro 
„Ąžuolynas", koncertinės įstaiga Kauno bigbendas 
patalpų klausimas. Įstaigai skiriamos valdyti patikėjimo 
teise 79,56 kv. m patalpos, L. Zamenhofo g. 6 
Reorganizacija atlikta. Į priemonių planą netraukiama. 

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 
3. 

reorganizacija juos sujungiant į 

Optimizacija žmogiškųjų išteklių srityje: atsisakoma 6 
etatų administracinio personalo, dėl išskaidytos 
infrastruktūros techninio personalo poreikis išlieka toks 
pat.  

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto kultūros 
programos lėšos savivaldybės 
biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 
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miesto plėtros ir verslo skatinimo 
Patalpų rekonstrukcija 1.300.000,00 

Kauno miesto savivaldybės 
miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 

Parengta atskira ilgojo 
laikotarpio Kauno miesto 
savivaldybės kultūros politikos 
strategija 

70.000,00 

Kauno miesto savivaldybės Parengta biudžetinių įstaigų 
finansavimo metodika 

20.000,00 

Tarptautiniai menininkų mainai 1.200.000,00 

savivaldybės biudžeto kultūros 

veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 

Optimizacija, etatų mažinimas - 

savivaldybės biudžeto kultūros 

veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 

Optimizacija, etatų mažinimas - 

savivaldybės biudžeto kultūros 

veiklos plojimui. Finansuojamų 
kultūros įstaigų skaičius 1 vietoj 

Reorganizacija, etatų mažinimas - 



 

 

muziejų infrastruktūros dalis 
yra renovuota ir pritaikyta 
muziejinei veiklai bei istoriškai 
yra susijusi su atitinkamo 
muziejaus funkcija 
18)  Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos filialų 
reorganizavimas, kiekvienoje 
seniūnijoje paliekant po vieną 
bazinį filialą ir bibliotekinius-
bendruomeninius centrus[1], 
plečiant ir pagal poreikį 
modernizuojant bibliotekos 
infrastruktūrą 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

muziejinei veiklai bei istoriškai 

3. 

Infrastruktūros ir paslaugų koncentracijos 
optimizavimas:  

Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės Kultūros programos 
lėšos savivaldybės biudžetinių 
kultūros įstaigų veiklos plojimui.

1.     Aleksoto filialas (Veiverių g. 43) paliekamas 
baziniu Aleksoto seniūnijos filialu; II aukšte įrengiant 
vaikų literatūros skyrių ir pastatant priestatą skaityklai. 
Tirkiliškių filialas (Tirkiliškių 51) reorganizuojamas į 
bibliotekinį-bendruomeninį centrą, paliekant tą patį 
knygų fondą bei atliekant remontą. Julijanavos filialas 
(Veiverių 71) – likviduojamas, perduodant knygų 
fondą Aleksoto filialui. 
2.     Senamiesčio filialas (A. Mapų 18) paliekamas 
baziniu Centro seniūnijos filialu. Žaliakalnio filialas 
(Savanorių 56) paliekamas kaip bibliotekinis-
bendruomeninis centras.  
3.     „Berželio“ filialas (Taikos 113) paliekamas baziniu 
Dainavos seniūnijos filialu. „Švyturio“ filialas 
(Pramonės 28) ir suremontuotas Kalniečių filialas 
(Savanorių 226) paliekami kaip bibliotekiniai-
bendruomeniniai centrai. “Dainavos“ filialas 
(Savanorių 380) likviduojamas, dokumentų fondus 
perduodant „Berželio“ filialui ir VB vaikų literatūros 
skyriui. 
4.     “Vitebsko“ filialas (P. Lukšio 60) paliekamas 
baziniu Eigulių seniūnijos filialu. Eigulių filialas 
(Šiaurės pr. 95) suremontavus patalpas paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras. „Versmės“ 
filialas (Šiaurės pr. 41-32) likviduojamas, dokumentų 
fondus perduodant Vitebsko filialui.  
5.     Girstupio filialas (Kovo 11-osios 22) paliekamas 
baziniu Girstupio seniūnijos filialu, numatant patalpų 
išplėtimą iki 650 kv.m. „Saulėtekio“ filialas 
(K.Baršausko 92) paliekamas kaip bibliotekinis-
bendruomeninis centras.  
6.     Panemunės filialas (Vaidoto 26) paliekamas 
baziniu Panemunės seniūnijos filialu, įkurdinant 
naujose patalpose, su ne mažesniu nei 400 kv. m. 
plotu. Vingytės filialas (J.Borutos 23) paliekamas kaip 
bibliotekinis-bendruomeninis centras.  
7.     Palemono filialas (Marių 14) paliekamas baziniu 
Petrašiūnų seniūnijos filialu, praplečiant patalpas iki 
500 kv. m. ploto. Petrašiūnų filialas (M.Gimbutienės 
12a) paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis 
centras. 
8.     Šančių filialas (Sandėlių 7) paliekamas baziniu 
Šančių seniūnijos filialu, praplečiant patalpas iki 600 
kv. m. ploto. „Ryto“ filialas (Prancūzų 49) paliekamas 
kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
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Sutaupomos Kauno miesto 
savivaldybės Kultūros programos 

šos savivaldybės biudžetinių 
kultūros įstaigų veiklos plojimui. 

Patalpų pertvarkymas, 
praplėtimas 

7.600.000,00 



 

 

19)  Kauno kino studijos ir 
UAB kino teatro „Romuva“ 
reorganizacija į viešąją įstaigą 
kino meno kūrimo ir sklaidos 
funkcijas sukoncentruojant 
vienoje įstaigoje  

  20)  Atsisakoma viešosios 
įstaigos „Ąžuolyno meškučių 
cirkas" dalininko teisių 

Išvystyti naują 
kultūros 
infrastruktūrą  

21)  1000 vietų koncertų salės, 
parodų ir meno centro 
pastatymas  

Didinti kultūros 
įstaigų personalo 
veiklos efektyvumą 

Numatyti 
vadybinį 
personalą 
biudžetinėse 
kultūros 
įstaigose 

22)  Projektų vadovų, 
kultūrinės veiklos 
vadybininkų, atsakingų už 
projektinę veiklą, etatų 
numatymas kultūros įstaigose 

Atskirti 
kultūros įstaigų 
personalo 
funkcijas 

23)  Kultūros įstaigos 
darbuotojų pareigybių 
instrukcijų parengimas 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

9.     Šilainių filialas (Vėtrungės 2) paliekamas baziniu 
Šilainių seniūnijos filialu, surandant naujas patalpas 
(550 kv. m.). Romainių filialas (Chodkevičių 6) 
paliekamas kaip bibliotekinis-bendruomeninis centras. 
10.   Atsižvelgiant į mažaaukščių namų specifiką ir 
didelius atstumus tarp bibliotekų mikrorajone 
“Demokratų“ filialas (Kulvos 24) paliekamas baziniu 
Vilijampolės seniūnijos filialu, įkurdinant naujose 
patalpose, su ne mažesniu nei 600 kv. m. plotu ir 
“Šaltinio“ filialas (Raudondvario 230) paliekamas 
baziniu Vilijampolės seniūnijos filialu. „Neries“ filialas 
(Varnių 36) ir Lampėdžių filialas (Romuvos 48) 
paliekami kaip bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai.  
11.   „Skrydžio“ filialas (Kalniečių 174) paliekamas 
baziniu Žaliakalnio seniūnijos filialu, įkurdinant 
naujose patalpose, su ne mažesniu nei 500 kv. m. 
plotu. “Aušros“ filialas (Aušros 37) ir “Z.Kuzmickio“ 
biblioteka-muziejus (Raseinių g.26) paliekami kaip 
bibliotekiniai-bendruomeniniai centrai. “J. Gruodžio“ 
filialas (Jonavos 182) likviduojamas.  
Optimizacija infrastruktūros panaudojimo srityje, 
valdymo srityje, išplečiamos finansavimo šaltinių 
infrastruktūros modernizavimui alternatyvos ir 
projektinės veiklos perspektyvos, formuojamas  
„Romuvos“, kaip kino kultūros židinio, įvaizdis. 
Reorganizacijos būdu sukurtos įstaigos veikla būtų 
finansuojama per dalinio finansavimo programas. 

- 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdo 
sandėliavimo paskirties pastatus A. Juozapavičiaus pr. 
25A (unikalus Nr. 1991-7002-8038), 1364,16 kv. m ir 
A. Juozapavičiaus pr. 25A (unikalus Nr. 1991-7002-
8049), 481,38.  

- 

1000 vietų koncertų salės, Patenkintas koncertinės įstaigos „Kaunas“, Kauno 
miesto simfoninio orkestro infrastruktūros poreikis bei 
išspręstas patalpų klausimas 
Sukurta erdvė vidutinio dydžio koncertiniams 
renginiams. 
Sukurta erdvė vizualiųjų menų renginiams bei menų 
inkubatoriaus veiklai.  

Kauno miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos, Valstybės 
biudžeto lėšos, ES struktūrinių 
fondų lėšos. 

 

8 papildomi etatai.  Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas 

Kultūros įstaigų personalas formuojamas pagal 
parengtą Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 
pareigybių instrukcijas atsakomybes paskirstant pagal 
įstaigos veiklos specifiką ir atitinkamo personalo 
poreikį.  

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas 
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Reorganizacija į viešąją įstaigą - 

Dalininko teisių atsisakymas 0,00 

biudžeto lėšos, ES struktūrinių 

1000 vietų koncertų salės, 
parodų ir meno centro 
pastatymas (projektavimo darbai) 

1.720.000,00 

Sukurti 8 nauji etatai - 

Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų pareigybių 
instrukcijos 

- 



 

 

Didinti 
kultūros 
specialistų 
kompetencijas 

24)  Kauno miesto 
savivaldybės kultūros įstaigų 
personalo dalyvavimo 
skatinimas  kvalifikacijos 
tobulinimo ir tęstinio mokymo 
programose 

Didinti kultūros 
įstaigų žinomumą 

Įgyvendinti 
kultūros įstaigų 
viešinimo 
priemones 

25)  Kultūros įstaigų veiklos 
viešinimo programos 
(kultūrinio turizmo skatinimo 
priemonės) parengimas ir 
įgyvendinimas 

 III alternatyvos išlaidos iš viso: 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

tobulinimo ir tęstinio mokymo 

Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų personalas 
periodiškai pagal galimybes rengia paraiškas ir 
dalyvauja Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
projektų dalinio finansavimo programoje bei kitose 
kvalifikacijos tobulinimo ir tęstinio mokymo 
programose.  
Įvertinusi papildomą mokymų poreikį, savivaldybė per 
metus suorganizuoja bet vienus mokymus kultūros 
specialistams.  

Kauno miesto savivaldybės 
biudžetas 

Parengtas ir į turizmo programą integruotas kultūros 
įstaigų viešinimo priemonių paketas 

Kauno miesto savivaldybės 
Miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa, ES 
struktūriniai fondai. 
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Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų personalo, 
kultūros specialistų mokymai.  

30.000,00 

Kultūros įstaigų veiklos 
viešinimo programos parengimas 
ir įgyvendinimas 

180.000,00 

51.854.007,00 



 

 

Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta informacija apie investicijų 
poreikį pagal kultūros įstaigų kate

Lentelė 4-7. I alternatyvos investicijų poreikis, Lt

Eil. 
Nr. 

Išlaidos 

I. Muziejų investicijų 
poreikis 

II. Koncertinių įstaigų 
investicijų poreikis 

III. Teatrų investicijų 
poreikis 

IV. Bibliotekų investicijų 
poreikis 

V. Kultūros centrų veiklos 
pajamos 

VI. Kitų kultūros įstaigų 
investicijų poreikis 

VII. Kitos išlaidos 
VII. Investicijos iš viso: 

 

Lentelė 4-8. II alternatyvos investicijų poreikis, Lt

Eil. 
Nr. 

Išlaidos 

I. Muziejų investicijų 
poreikis 

II. Koncertinių įstaigų 
investicijų poreikis 

III. Teatrų investicijų 
poreikis 

IV. Bibliotekų investicijų 
poreikis 

V. Kultūros centrų veiklos 
pajamos 

VI. Kitų kultūros įstaigų 
investicijų poreikis 

VII. Kitos išlaidos 
VII. Investicijos iš viso: 

 

Lentelė 4-9. III alternatyvos

Eil. 
Nr. 

Išlaidos 

I. Muziejų investicijų 
poreikis 

II. Koncertinių įstaigų 
investicijų poreikis 

III. Teatrų investicijų 
poreikis 

IV. Bibliotekų investicijų 
poreikis 

V. Kultūros centrų veiklos 
pajamos 

VI. Kitų kultūros įstaigų 
investicijų poreikis 

VII. Kitos išlaidos 
VII. Investicijos iš viso: 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta informacija apie investicijų 
poreikį pagal kultūros įstaigų kategorijas. 

I alternatyvos investicijų poreikis, Lt 

Vienetas Vnt. sk. Vieneto 
kaina (Lt 
be PVM) 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM)

vnt. 1 8.915.692 8.915.692

Vnt. 1 0 

Vnt. 1 1.182.474 1.182.474

Vnt. 1 4.050.413 4.050.413

Vnt. 1 13.152.254 13.152.254

Vnt. 1 1.280.992 1.280.992

Vnt. 1 1.198.347 1.198.347
      29.780.171

II alternatyvos investicijų poreikis, Lt 

Vienetas Vnt. sk. Vieneto 
kaina (Lt 
be PVM) 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM)

vnt. 1 13.874.369 13.874.369

Vnt. 1 0 

Vnt. 1 1.182.474 1.182.474

Vnt. 1 6.942.975 6.942.975

Vnt. 1 13.152.254 13.152.254

Vnt. 1 2.272.727 2.272.727

Vnt. 1 1.442.149 1.442.149
      38.866.948

III alternatyvos investicijų poreikis, Lt 

Vienetas Vnt. sk. Vieneto 
kaina (Lt 
be PVM) 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM)

vnt. 1 8.915.692 8.915.692

Vnt. 1 0 

Vnt. 1 1.182.474 1.182.474

Vnt. 1 15.661.983 15.661.983

Vnt. 1 13.152.254 13.152.254

Vnt. 1 2.702.479 2.702.479

Vnt. 1 1.239.669 1.239.669
      42.854.551
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Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta informacija apie investicijų 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM) 

PVM Bendra 
suma (Lt 
su PVM) 

8.915.692 1.872.295 10.787.987 

0 0 0 

1.182.474 248.319 1.430.793 

4.050.413 850.587 4.901.000 

13.152.254 2.761.973 15.914.227 

1.280.992 269.008 1.550.000 

.347 251.653 1.450.000 
29.780.171 6.253.836 36.034.007 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM) 

PVM Bendra 
suma (Lt 
su PVM) 

13.874.369 2.913.618 16.787.987 

0 0 0 

1.182.474 248.319 1.430.793 

6.942.975 1.458.025 8.401.000 

13.152.254 2.761.973 15.914.227 

2.272.727 477.273 2.750.000 

1.442.149 302.851 1.745.000 
38.866.948 8.162.059 47.029.007 

Bendra 
suma (Lt 
be PVM) 

PVM Bendra 
suma (Lt 
su PVM) 

8.915.692 1.872.295 10.787.987 

0 0 0 

1.182.474 248.319 1.430.793 

15.661.983 3.289.017 18.951.000 

13.152.254 2.761.973 15.914.227 

2.702.479 567.521 3.270.000 

1.239.669 260.331 1.500.000 
42.854.551 8.999.456 51.854.007 



 

 

4.7 GALIMI PROJEKTO ALTER

Projekto investicijų finansavimo klausimas yra vienas iš svarbiausių momentų 
įgyvendinant projektą. Investicijų finansavimas 
reikalingo turto, darbų ir paslaugų įsi
šaltiniai 
lėšos, paskolos, kiti galimi finansavimo šaltiniai).

Galimi šio projekto alternatyvų finansavimo šaltiniai yra tokie:

� Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos;
� valstybės biudžeto lėšos;
� Kauno miesto savivaldybės lėšos;
� privačios lėšos; 
� kiti finansavimo šaltiniai.

4.8 PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

4.8.1  PAGRINDINĖS FINANSINĖ

Projekto finansinės analizės skai
metodiniais šaltiniais:

� Europos Komisijos 2008 metais parengtomis investicinių projektų kaštų
(„Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and i
Pre-Accession)“); 

� Europos Komisijos 2006 metais parengtomis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis 
gairėmis“ („Guidance on the Methodology for carrying out Cost
4“); 

� 2011 metais CPVA parengta „
Struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“;

� Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos parengta metodine informacija (Bendrai finansuojamų iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų pr
Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K

Projekto finansinė analizė buvo atlikta vadovaujantis šių metodinių gairių, 
metodikų nuostatomis. Projekto finan
dalys: projekto alternatyvų investicijų poreikis (žr. ankstesnis skyrius), veiklos 
pajamos ir išlaidos, projekto alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms 
apskaičiavimas.

Finansinės analizės metu bus lygiagreči
skyriuose aprašytos projekto alternatyvos:

� I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ 
� II alternatyva „Finansavimo optimizavimo alternatyva“ 
� III alternatyva „Valdymo optimizavimo alternatyva“ 

 

Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos.
skaičiavimo prielaidų pagrindimas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Kitos, 
nepaminėtos finansinių prognozių su
skaičiavimų.
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ALIMI PROJEKTO ALTERNATYVŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Projekto investicijų finansavimo klausimas yra vienas iš svarbiausių momentų 
įgyvendinant projektą. Investicijų finansavimas - 
reikalingo turto, darbų ir paslaugų įsigijimui, parinkimas (galimi finansavimo 
šaltiniai - ES fondų finansavimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės nuosavos 
lėšos, paskolos, kiti galimi finansavimo šaltiniai). 

Galimi šio projekto alternatyvų finansavimo šaltiniai yra tokie:

s struktūrinių fondų paramos lėšos; 
valstybės biudžeto lėšos; 
Kauno miesto savivaldybės lėšos; 

kiti finansavimo šaltiniai. 

ROJEKTO ALTERNATYVŲ FINANSINĖ ANALIZĖ 

AGRINDINĖS FINANSINĖS ANALIZĖS PRIELAIDOS  
Projekto finansinės analizės skaičiavimai buvo atlikti vadovaujantis tokiais 
metodiniais šaltiniais: 

Europos Komisijos 2008 metais parengtomis investicinių projektų kaštų
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and i

Europos Komisijos 2006 metais parengtomis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis 
Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, working document No. 

2011 metais CPVA parengta „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES 
Struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“; 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos parengta metodine informacija (Bendrai finansuojamų iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195).

Projekto finansinė analizė buvo atlikta vadovaujantis šių metodinių gairių, 
metodikų nuostatomis. Projekto finansinės analizės skaičiavimus sudaro tokios 
dalys: projekto alternatyvų investicijų poreikis (žr. ankstesnis skyrius), veiklos 
pajamos ir išlaidos, projekto alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms 
apskaičiavimas. 

Finansinės analizės metu bus lygiagrečiai nagrinėjamos trys ankstesniuose 
skyriuose aprašytos projekto alternatyvos: 

I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ 
II alternatyva „Finansavimo optimizavimo alternatyva“ – 47.029.007 Lt; 

rnatyva „Valdymo optimizavimo alternatyva“ – 51.854.007 Lt.  

Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Svarbiausių finansinių rodiklių 
skaičiavimo prielaidų pagrindimas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Kitos, 
nepaminėtos finansinių prognozių sudarymo prielaidos paaiškintos prie atitinkamų 
skaičiavimų. 
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ALTINIAI 
Projekto investicijų finansavimo klausimas yra vienas iš svarbiausių momentų 

 kapitalo šaltinių, naudojamų 
gijimui, parinkimas (galimi finansavimo 

ES fondų finansavimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės nuosavos 

Galimi šio projekto alternatyvų finansavimo šaltiniai yra tokie: 

 
čiavimai buvo atlikti vadovaujantis tokiais 

Europos Komisijos 2008 metais parengtomis investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairėmis 
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and instrument for 

Europos Komisijos 2006 metais parengtomis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis 
Benefit Analysis, working document No. 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos parengta metodine informacija (Bendrai finansuojamų iš 
ojektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika, patvirtinta Lietuvos 

195). 

Projekto finansinė analizė buvo atlikta vadovaujantis šių metodinių gairių, 
sinės analizės skaičiavimus sudaro tokios 

dalys: projekto alternatyvų investicijų poreikis (žr. ankstesnis skyrius), veiklos 
pajamos ir išlaidos, projekto alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms 

ai nagrinėjamos trys ankstesniuose 

I alternatyva „Infrastruktūros optimizavimo ir strateginio planavimo alternatyva“ – 36.034.007 Lt; 
 

Svarbiausių finansinių rodiklių 
skaičiavimo prielaidų pagrindimas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Kitos, 

darymo prielaidos paaiškintos prie atitinkamų 



 

 

 

Lentelė 4-10. Pagrindinių projekto finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Rodiklis Reikšmė
Mokesčių sistema Nepasikeis

Infliacija Neatsižvelgiama

PVM mokestis 

Projekto 
ataskaitinis 
laikotarpis 

15 metų

Finansinė diskonto 
norma 

Projekto investicijų 
išlaidos 

36-52 mln. 
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Pagrindinių projekto finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Reikšmė Pagrindimas
Nepasikeis Daroma prielaida, kad Lietuvos Respublikos mokesčių sistema 

analizuojamu projekto vertinimo laikotarpiu nesikeis.
Neatsižvelgiama Skaičiuojant projekto veiklos pajamas ir išlaidas, nebuvo 

atsižvelgiama į vidutinę metinę infliaciją, todėl pinigi
buvo nurodytos palyginamosiomis (pastoviomis), o ne einamosiomis 
kainomis, t.y. nekoreguojant jų dėl infliacijos ir rodant realius 
dydžius (pagal Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų 
lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metod
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 
16 d. įsakymu Nr. 1K-195, rekomendacijas)

21% Taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs 21 proc. PVM 
mokesčio tarifas, kadangi projekte numatytos investicijos bus 
atliekamos po 2009 m. rugsėjo 1 d.

15 metų Projekto skaičiavimuose buvo naudojamas 15 metų projekto 
ataskaitinis laikotarpis, kadangi šis projektas yra priskiriamas 
paslaugų sektoriaus arba kitiems projektams, kadangi jis 
su kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu ir paslaugų plėtra. 
Remiantis Europos Komisijos parengtomis „Investicinių projektų 
kaštų-naudos analizės gairėmis“ („Guide to Cost
Investment Projects (Structural Fund, Cohes
instrument for Pre-Accession”), „Ekonominės naudos analizės 
atlikimo metodinėmis gairėmis“ („Guidance on the Methodology 
for carrying out Cost-Benefit Analysis, working document No. 4“), 
paslaugų sektoriaus ir kitiems investicijų projektams 
rekomenduojama taikyti 15 metų ataskaitinį projekto laikotarpį. 
Finansų ministerijos parengtoje Bendrai finansuojamų iš Europos 
Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros 
metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K
rekomenduojama kitiems projektams (kurie nepatenka į išvardintas 
kategorijas) taikyti 15 metų ataskaitinį projekto laikotarpį. 
Atsižvelgiant į visas šių metodikų ir dokumentų rekomendacijas, šio 
projekto vertinimui bus taikomas 15 metų projekto ataskaitinis 
laikotarpis. Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis yra metų, 
kuriems pateikiamos projekto investicijų išlaidų, veiklos išlaidų ir 
veiklos pajamų prognozės, skaičius.

5 proc. Projekto finansinės analizės skaičiavimuose buvo naudojama 5 proc. 
finansinė diskonto norma realiąja išraiška. Šis finansinės diskonto 
normos dydis buvo pasirinktas atsižvelgiant į metodines gairių ir 
kitų dokumentų rekomendacijas. Europos Komisijos pare
investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairėse („Guide to Cost
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion 
Fund and instrument for Pre-Accession)“), „Ekonominės naudos 
analizės atlikimo metodinėse gairėse“ (angl. „Guidanc
methodology for carrying out cost
document No. 4“) rekomenduojama projektų finansinei analizei 
taikyti 5 proc. realią diskonto normą. Finansų ministerijos 
parengtoje Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų 
projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikoje  (IV skirsnio 
18 punkte) projektų finansiniam vertinimui siūloma taikyti 5 proc. 
diskonto normą. Tokiu būdu atsižvelgiant į visas šias 
rekomendacijas, buvo nuspręsta finansiniams grynųjų pinigų 
srautams diskontuoti taikyti 5 proc. diskonto normą realiąja išraiška.

52 mln. Lt Projekto investicijų dydis priklausys nuo pasirinktos projekto 
alternatyvos ir sieks nuo 36 iki 52 mln. Lt. Jos buvo apskaičiuotos 
remiantis priemonėse numatytų Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų sąmatiniais skaičiavimais, energetinių auditų, 
parengtų projektavimo dokumentų (techninių projektų ir 
pan.), anksčiau teiktų paraiškų paramai gauti duomenimis, 
UAB "Sistela" leidinio "Statinių statybos sk
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Pagrindinių projekto finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidų pagrindimas 

Pagrindimas 
Daroma prielaida, kad Lietuvos Respublikos mokesčių sistema 
analizuojamu projekto vertinimo laikotarpiu nesikeis. 
Skaičiuojant projekto veiklos pajamas ir išlaidas, nebuvo 
atsižvelgiama į vidutinę metinę infliaciją, todėl piniginės vertės 
buvo nurodytos palyginamosiomis (pastoviomis), o ne einamosiomis 
kainomis, t.y. nekoreguojant jų dėl infliacijos ir rodant realius 
dydžius (pagal Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų 
lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 

195, rekomendacijas) 
Taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs 21 proc. PVM 
mokesčio tarifas, kadangi projekte numatytos investicijos bus 
tliekamos po 2009 m. rugsėjo 1 d. 

Projekto skaičiavimuose buvo naudojamas 15 metų projekto 
ataskaitinis laikotarpis, kadangi šis projektas yra priskiriamas 
paslaugų sektoriaus arba kitiems projektams, kadangi jis yra susijęs 
su kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu ir paslaugų plėtra. 
Remiantis Europos Komisijos parengtomis „Investicinių projektų 

naudos analizės gairėmis“ („Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and 

Accession”), „Ekonominės naudos analizės 
atlikimo metodinėmis gairėmis“ („Guidance on the Methodology 

Benefit Analysis, working document No. 4“), 
paslaugų sektoriaus ir kitiems investicijų projektams 

komenduojama taikyti 15 metų ataskaitinį projekto laikotarpį. 
Finansų ministerijos parengtoje Bendrai finansuojamų iš Europos 
Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros 
metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 

m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195, taip pat 
rekomenduojama kitiems projektams (kurie nepatenka į išvardintas 
kategorijas) taikyti 15 metų ataskaitinį projekto laikotarpį. 
Atsižvelgiant į visas šių metodikų ir dokumentų rekomendacijas, šio 

inimui bus taikomas 15 metų projekto ataskaitinis 
laikotarpis. Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis yra metų, 
kuriems pateikiamos projekto investicijų išlaidų, veiklos išlaidų ir 
veiklos pajamų prognozės, skaičius. 
Projekto finansinės analizės skaičiavimuose buvo naudojama 5 proc. 
finansinė diskonto norma realiąja išraiška. Šis finansinės diskonto 
normos dydis buvo pasirinktas atsižvelgiant į metodines gairių ir 
kitų dokumentų rekomendacijas. Europos Komisijos parengtose 

naudos analizės gairėse („Guide to Cost-
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion 

Accession)“), „Ekonominės naudos 
analizės atlikimo metodinėse gairėse“ (angl. „Guidance on the 
methodology for carrying out cost-benefit analysis, working 
document No. 4“) rekomenduojama projektų finansinei analizei 
taikyti 5 proc. realią diskonto normą. Finansų ministerijos 
parengtoje Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų 

jektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikoje  (IV skirsnio 
18 punkte) projektų finansiniam vertinimui siūloma taikyti 5 proc. 
diskonto normą. Tokiu būdu atsižvelgiant į visas šias 
rekomendacijas, buvo nuspręsta finansiniams grynųjų pinigų 

kontuoti taikyti 5 proc. diskonto normą realiąja išraiška. 
Projekto investicijų dydis priklausys nuo pasirinktos projekto 
alternatyvos ir sieks nuo 36 iki 52 mln. Lt. Jos buvo apskaičiuotos 

numatytų Kauno miesto savivaldybės 
kultūros įstaigų sąmatiniais skaičiavimais, energetinių auditų, 
parengtų projektavimo dokumentų (techninių projektų ir 
pan.), anksčiau teiktų paraiškų paramai gauti duomenimis, 
UAB "Sistela" leidinio "Statinių statybos skaičiuojamųjų 



 

 

Investicijų 
nusidėvėjimo 
skaičiavimo 
metodas 

Tiesioginis

Investicijų likutinė 
vertė 

7-10 mln. Lt

Reinvesticijos 
(pakartotinos 
investicijos) 

350-500 tūkst. Lt

 

4.8.2  ALTERNATYVŲ VEIKLOS P

Veiklos pajamos.
iš padidėjusių lankytojų srautų (pvz. padidėjusio muziejų lankytojų srauto), tačiau 
visgi pagrindinis dėmesys yra skiriamas esamų veiklos išlaidų sutaupymams po 
investicijų atlikimo, kurie skaičiuojami 
ženklu.

Veiklos išlaidos.

� su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (sukurtų naujų darbo vietų darbo užmokesčio išlaidos su 
mokesčiais, darbo užmokesčio išlaidų
kompensacijos etatų mažinimo atvejais);

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai" pagal 2012 m. 
spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas 
normatyvais, analogiškų paslaugų vyraujančiomis rinkos 
kainomis ir kita rengimo metu prieinama informacija.

Tiesioginis Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu ir 
naudojamas turto likutinės vertės apskaičiavimui

10 mln. Lt Sukurto/įsigyto turto likutinė vertė yra tai yra suma, kurią 
investuotojai galėtų gauti už turtą projekto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje, įvertinus būsimas likvidavimo ar 
perleidimo išlaidas (t.y. turto likvidacinė, rinkos vertė). Šio 
projekto likutinę vertę sudarys pradinių investicijų (remonto, 
rekonstrukcijos, statybos darbų ir kt.) likutinė vertė. 
Pagrindinį šio projekto alternatyvų ilgalaikį materialųjų turtą 
sudarys kultūros įstaigų pastatų remonto, rekonstrukcijos, 
modernizavimo darbai (bus tvarkomi pastatų fasadai, sienos, 
durys, langai, šildymo sistemos, van
vamzdynai, elektros tinklai ir kt.) Pagal Pelno mokesčio 
įstatymo (2001 m. gruodžio 20
„Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai 
(metais)“ negyvenamiesiems pastatams, kuriuose vykdoma 
veikla, taikomas nusidėvėjimo terminas siekia 15 metų. Tokiu 
būdu investicijų likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje priklausomai nuo alternatyvos sieks 7
Atliekami darbai prailgins pastatų naudingo tarnavimo laiką, 
pagerins jų naudingąsias savybes, buitines sąlygas.

500 tūkst. Lt Finansinėse prognozėse po projekto įgyvendinimo nebuvo 
numatytas kito ilgalaikio turto, susijusio su projekto vykdymu, 
įsigijimas, t.y. nebuvo numatytos pakar
iki projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos susidėvėjusioms 
projekto metu sukurto turto dalims pakeisti (reinvesticijos)
Be veiklos išlaidų taip pat buvo numatytos reinvesticijos, 
skirtos nusidėvėjusių darbų, įrenginių atsk
atnaujinimui, kurios nusidėvės anksčiau projekto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigose. Apskaičiuojant papildomas investicijas 
(reinvesticijas) daroma tokia prielaida:
turto dalis sudarys 1 proc. pradini
periodiškumas - 10 metų. Tokiu būdu reinvesticijos bus 
atliekamos 13-ais projekto ataskaitinio laikotarpio metais ir 
priklausomai nuo alternatyvos sieks apie 350

LTERNATYVŲ VEIKLOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS  
Veiklos pajamos. Projekto I-III alternatyvų veiklos pajamas sudarys pajamos, gautos 
iš padidėjusių lankytojų srautų (pvz. padidėjusio muziejų lankytojų srauto), tačiau 
visgi pagrindinis dėmesys yra skiriamas esamų veiklos išlaidų sutaupymams po 
investicijų atlikimo, kurie skaičiuojami prie veiklos išlaidų srauto su minuso 
ženklu. 

Veiklos išlaidos. I-III alternatyvų veiklos išlaidas sudarys tokios išlaidos:

su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (sukurtų naujų darbo vietų darbo užmokesčio išlaidos su 
mokesčiais, darbo užmokesčio išlaidų sutaupymai dėl sumažėjusio etatų skaičiaus, išmokėtos išeitinės 
kompensacijos etatų mažinimo atvejais); 
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kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai" pagal 2012 m. 
spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas 
normatyvais, analogiškų paslaugų vyraujančiomis rinkos 
kainomis ir kita rengimo metu prieinama informacija. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu ir 
naudojamas turto likutinės vertės apskaičiavimui 

Sukurto/įsigyto turto likutinė vertė yra tai yra suma, kurią 
stuotojai galėtų gauti už turtą projekto ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, įvertinus būsimas likvidavimo ar 
perleidimo išlaidas (t.y. turto likvidacinė, rinkos vertė). Šio 
projekto likutinę vertę sudarys pradinių investicijų (remonto, 

atybos darbų ir kt.) likutinė vertė. 
Pagrindinį šio projekto alternatyvų ilgalaikį materialųjų turtą 
sudarys kultūros įstaigų pastatų remonto, rekonstrukcijos, 
modernizavimo darbai (bus tvarkomi pastatų fasadai, sienos, 
durys, langai, šildymo sistemos, vandentiekio ir nuotekų 
vamzdynai, elektros tinklai ir kt.) Pagal Pelno mokesčio 

20 d. Nr. IX-675) 1 priedėlį 
„Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai 
(metais)“ negyvenamiesiems pastatams, kuriuose vykdoma 

taikomas nusidėvėjimo terminas siekia 15 metų. Tokiu 
būdu investicijų likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje priklausomai nuo alternatyvos sieks 7-10 mln. Lt. 
Atliekami darbai prailgins pastatų naudingo tarnavimo laiką, 

ingąsias savybes, buitines sąlygas. 
Finansinėse prognozėse po projekto įgyvendinimo nebuvo 
numatytas kito ilgalaikio turto, susijusio su projekto vykdymu, 
įsigijimas, t.y. nebuvo numatytos pakartotinos investicijos, skirtos 
iki projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos susidėvėjusioms 
projekto metu sukurto turto dalims pakeisti (reinvesticijos) 
Be veiklos išlaidų taip pat buvo numatytos reinvesticijos, 
skirtos nusidėvėjusių darbų, įrenginių atskirų dalių 

kurios nusidėvės anksčiau projekto ataskaitinio 
iuojant papildomas investicijas 

(reinvesticijas) daroma tokia prielaida: atnaujinama ilgalaikio 
turto dalis sudarys 1 proc. pradinių investicijų, o atnaujinimo 

Tokiu būdu reinvesticijos bus 
ais projekto ataskaitinio laikotarpio metais ir 

priklausomai nuo alternatyvos sieks apie 350-500 tūkst. Lt. 

I alternatyvų veiklos pajamas sudarys pajamos, gautos 
iš padidėjusių lankytojų srautų (pvz. padidėjusio muziejų lankytojų srauto), tačiau 
visgi pagrindinis dėmesys yra skiriamas esamų veiklos išlaidų sutaupymams po 

prie veiklos išlaidų srauto su minuso 

III alternatyvų veiklos išlaidas sudarys tokios išlaidos: 

su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (sukurtų naujų darbo vietų darbo užmokesčio išlaidos su 
sutaupymai dėl sumažėjusio etatų skaičiaus, išmokėtos išeitinės 



 

 

� esamų veiklos išlaidų sutaupymai 
iš tikrųjų parodo investicijų naudą, veiklos iš
vandens išlaidų ir kiti sutaupymai);

� einamojo remonto ir priežiūros išlaidos 
investicijų kasmetinei priežiūrai, nedideliems einamiesiems remontams
naudojimą ir atliktų darbų priežiūrą, todėl numatoma, kad einamojo remonto ir priežiūros išlaidos sieks 
0,25 proc. nuo pradinių investicijų vertės, o jos planuojamos nuo 3 metų po projekto alternatyvų 
įgyvendinimo pabaigos; 

� reinvesticijų išlaidos. 

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo pagrindimas I
pateiktas žemiau esančiose lentelėse. Visų alternatyvų atvejais yra vertinamos 
veiklos išlaidų pokyčiai dėl alternatyvų įgyvendinimo. 
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esamų veiklos išlaidų sutaupymai – sutaupymai skaičiuojami prie veiklos išlaidų su minuso ženklu, todėl 
iš tikrųjų parodo investicijų naudą, veiklos išlaidų sumažėjimą (šilumos, elektros energijos, šalto 
vandens išlaidų ir kiti sutaupymai); 

einamojo remonto ir priežiūros išlaidos – reikės skirti papildomas lėšas atliktų darbų, padarytų 
investicijų kasmetinei priežiūrai, nedideliems einamiesiems remontams
naudojimą ir atliktų darbų priežiūrą, todėl numatoma, kad einamojo remonto ir priežiūros išlaidos sieks 
0,25 proc. nuo pradinių investicijų vertės, o jos planuojamos nuo 3 metų po projekto alternatyvų 

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo pagrindimas I
pateiktas žemiau esančiose lentelėse. Visų alternatyvų atvejais yra vertinamos 
veiklos išlaidų pokyčiai dėl alternatyvų įgyvendinimo. 
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sutaupymai skaičiuojami prie veiklos išlaidų su minuso ženklu, todėl 
laidų sumažėjimą (šilumos, elektros energijos, šalto 

reikės skirti papildomas lėšas atliktų darbų, padarytų 
investicijų kasmetinei priežiūrai, nedideliems einamiesiems remontams, kad užtikrinti ilgametį 
naudojimą ir atliktų darbų priežiūrą, todėl numatoma, kad einamojo remonto ir priežiūros išlaidos sieks 
0,25 proc. nuo pradinių investicijų vertės, o jos planuojamos nuo 3 metų po projekto alternatyvų 

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo pagrindimas I-III alternatyvų atvejais yra 
pateiktas žemiau esančiose lentelėse. Visų alternatyvų atvejais yra vertinamos 
veiklos išlaidų pokyčiai dėl alternatyvų įgyvendinimo.  



 

 

Lentelė 4-11. I alternatyvos veiklos pajamos ir išlaidos 
Eil. 
Nr. 

Straipsniai 

1 2 3 4 
1. Kultūros įstaigų veiklos 

pajamos 
0 0 0 16.800 

F Visos veiklos pajamos (1) 0 0 0 16.800 

3 Veiklos sąnaudos (3.1-
3.7) 

0 0 0 -223.881 

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0 0 0 -41.079 
3.2. Koncertinių įstaigų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 0 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0 0 0 -8.010 
3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 0 -15.307 
3.5. Kultūros centrų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 -155.430 

3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos 
išlaidos 

0 0 0 -4.055 

3.7. Kitos išlaidos 0 0 0 0 
4.  Kitos sąnaudos 0 0 0 0 

4.1. Reinvesticijų sąnaudos 0 0 0 0 

4.2. Kitos sąnaudos 0 0 0 0 

G Visos veiklos sąnaudos 
(3+4) 

0 0 0 -223.881 

  Grynosios veiklos 
pajamos (A+B) 

0 0 0 240.681 

 

 

Lentelė 4-12. II alternatyvos veiklos pajamos ir išlaidos
Eil. 
Nr. 

Straipsniai 

1 2 3 4 
1. Kultūros įstaigų veiklos 

pajamos 
0 0 0 26.800 

F Visos veiklos pajamos (1-4) 0 0 0 26.800 

3 Veiklos sąnaudos (3.1+3.2) 0 0 0 -217.429 
3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0 0 0 -6.448 
3.2. Koncertinių įstaigų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 -135.223 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0 0 0 -8.010 
3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 0 -15.307 
3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0 0 0 -155.430 
3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 -4.055 

3.7. Kitos išlaidos 0 0 0 107.043 
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Projekto ataskaitinis laikotarpis 

5 6 7 8 9 10 11
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

-223.881 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671

-41.079 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109
0 0 0 0 0 0 

-8.010 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433
-15.307 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055

-155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644

-4.055 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.4

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

-223.881 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671

240.681 157.471 157.471 157.471 157.471 157.471 157.471

II alternatyvos veiklos pajamos ir išlaidos 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

5 6 7 8 9 10 11 
26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

-227.029 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819
-6.448 35.522 35.522 35.522 35.522 35.522 35.522

-144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823

-8.010 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433
-15.307 5.696 5.696 5.696 5.696 5.696 5.696

-155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644
-4.055 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043
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11 12 13 14 15 
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 

14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 
0 0 0 0 0 

4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 
3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 

115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 

3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 

0 0 0 0 0 
0 0 345.840 0 0 
0 0 345.840 0 0 

0 0 0 0 0 

140.671 -140.671 205.169 -140.671 -140.671 

157.471 157.471 -188.369 157.471 157.471 

 12 13 14 15 
26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 

26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 

113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 
35.522 35.522 35.522 35.522 35.522 

144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 

4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 
5.696 5.696 5.696 5.696 5.696 

115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 
2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 

107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 



 

 

4.  Kitos sąnaudos 0 0 0 0 
4.1. Reinvesticijų sąnaudos 0 0 0 0 

4.2. Kitos sąnaudos 0 0 0 0 

G Visos veiklos sąnaudos (3+4) 0 0 0 -217.429 

  Grynosios veiklos pajamos 
(A+B) 

0 0 0 244.229 

 

 

Lentelė 4-13. III alternatyvos veiklos pajamos ir išlaidos
Eil. 
Nr. 

Straipsniai 

1 2 3 4 
1. Kultūros įstaigų veiklos 

pajamos 
0 0 0 16.800 

F Visos veiklos pajamos 0 0 0 16.800 

3 Veiklos sąnaudos (3.1-3.7) 0 0 0 -303.064 
3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0 0 0 -144.974 
3.2. Koncertinių įstaigų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 -135.223 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0 0 0 -62.162 
3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 0 -15.307 
3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0 0 0 -155.430 
3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos 

išlaidos 
0 0 0 -4.055 

3.7. Kitos išlaidos 0 0 0 214.086 
4.  Kitos sąnaudos 0 0 0 0 

4.1. Reinvesticijų sąnaudos 0 0 0 0 

4.2. Kitos sąnaudos 0 0 0 0 

G Visos veiklos sąnaudos (3+4) 0 0 0 -303.064 

  Grynosios veiklos pajamos 
(A+B) 

0 0 0 319.864 
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0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

-227.029 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819

253.829 140.619 140.619 140.619 140.619 140.619 140.619

III alternatyvos veiklos pajamos ir išlaidos 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

5 6 7 8 9 10 11
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

-325.414 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529
-144.974 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004
-144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823

-74.912 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335
-15.307 32.071 32.071 32.071 32.071 32.071 32.071

-155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644
-4.055 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120

214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

-325.414 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529

342.214 216.329 216.329 216.329 216.329 216.329 216.329
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0 0 452.840 0 0 
0 0 452.840 0 0 

0 0 0 0 0 

113.819 -113.819 339.021 -113.819 -113.819 

140.619 140.619 -312.221 140.619 140.619 

11 12 13 14 15 
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 
118.004 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 
144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 

71.335 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 
32.071 32.071 32.071 32.071 32.071 

115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 
4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 

214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 
0 0 486.340 0 0 
0 0 486.340 0 0 

0 0 0 0 0 

199.529 -199.529 286.811 -199.529 -199.529 

216.329 216.329 -270.011 216.329 216.329 



 

 

4.8.3  PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

APSKAIČIAVIMAS

Atliekant galimybių stud
savitumui
investicijoms:

� finansinė vidinė grąžos norma investicijoms (FVGN);
� finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGD
� naudos-kaštų santykis (N/K santykis);
� atsipirkimo periodas. 

Atlikta galimybių studijos „
savitumui
prognozė leidžia apskaičiuoti šių alt
(FVGN investicijoms, FGDV investicijoms, N/K santykį, atsipirkimo laikotarpį).

Finansiniai rodikliai investicijoms parodo I
naudą investicijų savininkams (investuotų lėšų
investuotos lėšos atsipirks iš gaunamų veiklos pajamų (bus gaunamas pelnas, 
investicijų grąža), ar visgi investicijos bus nuostolingos. Parodoma projekto 
alternatyvų nauda visų atliktų investicijų atžvilgiu.

Skaičiuojant š
bendrąsias išlaidas 
projekto I
žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-14. I-III alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms vertės

Prielaidos, finansiniai rodikliai

FVGN investicijoms 
FGDV investicijoms 
B/C santykis 
Atsipirkimo laikotarpis 

 

Apskaičiuoti galimybių studijos „
savitumui
kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu nebus finansiškai pelningos I
III alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir nesukurs 
finansinės naudos inves
investicijomis.

Finansiniai rodikliai investicijoms leidžia tik minimaliai palyginti alternatyvas 
tarpusavyje, o neigiamos FVGN ir FGDV reikšmės, neigiami grynųjų pinigų 
srautai leidžia spręsti api
Detalūs projekto finansinių rodiklių investicijoms skaičiavimai yra pateikti žemiau 
esančiose lentelėse. Dėl didelių investicinių išlaidų visų alternatyvų ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje bus gauna
kaip rodo sukauptas grynųjų pinigų srautas bei apskaičiuoti finansiniai rodikliai 
investicijoms, per analizuojamą laikotarpį nebus padengti, nes apskritai nėra 
generuojama veiklos pajamų.

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ROJEKTO ALTERNATYVŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ 

APSKAIČIAVIMAS  
Atliekant galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
savitumui“ alternatyvų finansinę analizę, buvo skaičiuojami finansiniai rodikliai 
investicijoms: 

finansinė vidinė grąžos norma investicijoms (FVGN); 
finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDV); 

kaštų santykis (N/K santykis); 
 

Atlikta galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
savitumui“ I-III alternatyvų veiklos pajamų ir išlaidų, grynųjų pinigų srautų 
prognozė leidžia apskaičiuoti šių alternatyvų finansinius rodiklius investicijoms 
(FVGN investicijoms, FGDV investicijoms, N/K santykį, atsipirkimo laikotarpį).

Finansiniai rodikliai investicijoms parodo I-III projekto alternatyvų tikslingumą bei 
naudą investicijų savininkams (investuotų lėšų savininkams), t.y. parodo, ar jų 
investuotos lėšos atsipirks iš gaunamų veiklos pajamų (bus gaunamas pelnas, 
investicijų grąža), ar visgi investicijos bus nuostolingos. Parodoma projekto 
alternatyvų nauda visų atliktų investicijų atžvilgiu. 

Skaičiuojant šiuos rodiklius, bendrąsias įplaukas sudaro veiklos pajamos, o 
bendrąsias išlaidas - veiklos išlaidos ir bendrosios investicijų išlaidos. Gautos 
projekto I-III alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms reikšmės yra pateiktos 
žemiau esančioje lentelėje. 

III alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms vertės

Prielaidos, finansiniai rodikliai I ALTERNATYVA II ALTERNATYVA

-11,29% -11,68% 
-27.406.296 Lt -36.010.172 Lt

0,00  0,01  
Neatsiperka Neatsiperka

Apskaičiuoti galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
savitumui“ I-III alternatyvų finansiniai rodikliai investicijoms leidžia daryti išvadą, 
kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu nebus finansiškai pelningos I
III alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir nesukurs 
finansinės naudos investuotojams analizuojamu laikotarpiu, lyginant su atliktomis 
investicijomis. 

Finansiniai rodikliai investicijoms leidžia tik minimaliai palyginti alternatyvas 
tarpusavyje, o neigiamos FVGN ir FGDV reikšmės, neigiami grynųjų pinigų 
srautai leidžia spręsti apie finansinį projekto nenaudingumą investicijų atžvilgiu. 
Detalūs projekto finansinių rodiklių investicijoms skaičiavimai yra pateikti žemiau 
esančiose lentelėse. Dėl didelių investicinių išlaidų visų alternatyvų ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje bus gaunami dideli neigiami grynųjų pinigų srautai, kurie, 
kaip rodo sukauptas grynųjų pinigų srautas bei apskaičiuoti finansiniai rodikliai 
investicijoms, per analizuojamą laikotarpį nebus padengti, nes apskritai nėra 
generuojama veiklos pajamų. 
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FINANSINIŲ RODIKLIŲ INVESTICIJOMS 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
“ alternatyvų finansinę analizę, buvo skaičiuojami finansiniai rodikliai 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
III alternatyvų veiklos pajamų ir išlaidų, grynųjų pinigų srautų 

ernatyvų finansinius rodiklius investicijoms 
(FVGN investicijoms, FGDV investicijoms, N/K santykį, atsipirkimo laikotarpį). 

III projekto alternatyvų tikslingumą bei 
savininkams), t.y. parodo, ar jų 

investuotos lėšos atsipirks iš gaunamų veiklos pajamų (bus gaunamas pelnas, 
investicijų grąža), ar visgi investicijos bus nuostolingos. Parodoma projekto 

iuos rodiklius, bendrąsias įplaukas sudaro veiklos pajamos, o 
veiklos išlaidos ir bendrosios investicijų išlaidos. Gautos 

III alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms reikšmės yra pateiktos 

III alternatyvų finansinių rodiklių investicijoms vertės 

II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA 

 -11,62% 
36.010.172 Lt -39.268.042 Lt 

0,00  
Neatsiperka Neatsiperka 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
yvų finansiniai rodikliai investicijoms leidžia daryti išvadą, 

kad alternatyvos atliktų pradinių investicijų atžvilgiu nebus finansiškai pelningos I-
III alternatyvų atvejais, t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir nesukurs 

tuotojams analizuojamu laikotarpiu, lyginant su atliktomis 

Finansiniai rodikliai investicijoms leidžia tik minimaliai palyginti alternatyvas 
tarpusavyje, o neigiamos FVGN ir FGDV reikšmės, neigiami grynųjų pinigų 

e finansinį projekto nenaudingumą investicijų atžvilgiu. 
Detalūs projekto finansinių rodiklių investicijoms skaičiavimai yra pateikti žemiau 
esančiose lentelėse. Dėl didelių investicinių išlaidų visų alternatyvų ataskaitinio 

mi dideli neigiami grynųjų pinigų srautai, kurie, 
kaip rodo sukauptas grynųjų pinigų srautas bei apskaičiuoti finansiniai rodikliai 
investicijoms, per analizuojamą laikotarpį nebus padengti, nes apskritai nėra 



 

 

Lentelė 4-15. I alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
1 2 

F Visos veiklos pajamos  0 0 
G Visos veiklos sąnaudos  0 0 

3.1. 
Muziejų veiklos išlaidos 0 0 

3.2. 
Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0 0 

3.3. 
Teatrų veiklos išlaidos 0 0 

3.4. 
Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 

3.5. 
Kultūros centrų veiklos išlaidos 0 0 

3.6. 
Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0 0 

3.7. 
Kitos išlaidos 0 0 

3.8. 
Kitos sąnaudos 0 0 

D 
Visos investicijos  6.605.635 7.176.635 

1.1. 
Muziejų investicijų poreikis 1.929.329 1.929.329 

1.2. Koncertinių įstaigų investicijų 
poreikis 

0 0 

1.3. 
Teatrų investicijų poreikis 904.897 525.897 

1.4. 
Bibliotekų investicijų poreikis 0 0 

1.5. 
Kultūros centrų veiklos pajamos 2.971.409 2.971.409 

1.6. Kitų kultūros įstaigų investicijų 
poreikis 

250.000 1.300.000 

1.7. 
Kitos išlaidos 550.000 450.000 

E 
Investicijų likutinė vertė       

  Grynųjų pinigų srautas 
(F+G+D+E) 

-6.605.635 -7.176.635 

  FGDV investicijoms -27.406.296 Lt 
  FVGN investicijoms -11,29% 
  Naudos ir sąnaudų santykis (B/C) 0,00 

  Atsipirkimo laikotarpis, metais Neatsiperka 
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alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 
0 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800
0 -223.881 -223.881 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671 -140.671

0 -41.079 -41.079 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -8.010 -8.010 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433

0 -15.307 -15.307 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055

0 -155.430 -155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644

0 -4.055 -4.055 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22.251.738 0 0 0 0 0 0 0

6.929.329 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4.901.000 0 0 0 0 0 0 0

9.971.409 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

450.000 0 0 0 0 0 0 0

               

-22.251.738 240.681 240.681 157.471 157.471 157.471 157.471 157.471
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11 12 13 14 15 
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

140.671 -140.671 -140.671 205.169 -140.671 -140.671 

14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 -14.109 

0 0 0 0 0 0 

4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 

3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 -3.055 

115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 

3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 345.840 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

        -7.193.473 

157.471 157.471 157.471 -188.369 157.471 7.350.944 



 

 

Lentelė 4-16. II alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
1 2 

F Visos veiklos pajamos  0 0 
G Visos veiklos sąnaudos  0 0 

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0 0 
3.2. Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0 0 
3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0 0 
3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 
3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0 0 
3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0 0 
3.7. Kitos išlaidos 0 0 
3.8. Kitos sąnaudos 0 0 
D Visos investicijos  6.685.635 7.731.635 

1.1. Muziejų investicijų poreikis 1.929.329 1.929.329 

1.2. 
Koncertinių įstaigų investicijų 
poreikis 

0 0 

1.3. Teatrų investicijų poreikis 904.897 525.897 
1.4. Bibliotekų investicijų poreikis 0 0 

1.5. Kultūros centrų veiklos pajamos 2.971.409 2.971.409 

1.6. 
Kitų kultūros įstaigų investicijų 
poreikis 

250.000 1.700.000 

1.7. Kitos išlaidos 630.000 605.000 

E Investicijų likutinė vertė       

  
Grynųjų pinigų srautas 
(F+G+D+E) 

-6.685.635 -7.731.635 

  FGDV investicijoms -36.010.172 Lt 
  FVGN investicijoms -11,68% 
  Naudos ir sąnaudų santykis (B/C) 0,01 
  Atsipirkimo laikotarpis, metais Neatsiperka 

 

Lentelė 4-17. III alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
1 2 

F Visos veiklos pajamos  0 0 
G Visos veiklos sąnaudos  0 0 

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0 0 
3.2. Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0 0 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0 0 

3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0 0 
3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0 0 
3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0 0 
3.7. Kitos išlaidos 0 0 
3.8. Kitos sąnaudos 0 0 
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alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 
0 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
0 -217.429 -227.029 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819 -113.819
0 -6.448 -6.448 35.522 35.522 35.522 35.522 35.522
0 -135.223 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823
0 -8.010 -8.010 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433
0 -15.307 -15.307 5.696 5.696 5.696 5.696 5.696
0 -155.430 -155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644
0 -4.055 -4.055 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820
0 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043
0 0 0 0 0 0 0 0

32.611.738 0 0 0 0 0 0 0

12.929.329 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
8.401.000 0 0 0 0 0 0 0

9.971.409 0 0 0 0 0 0 0

800.000 0 0 0 0 0 0 0

510.000 0 0 0 0 0 0 0

               

-32.611.738 244.229 253.829 140.619 140.619 140.619 140.619 140.619

alternatyvos finansinių rodiklių investicijoms vertės 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 
0 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 
0 -303.064 -325.414 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 -199.529 
0 -144.974 -144.974 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 
0 -135.223 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 

0 -62.162 -74.912 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 

0 -15.307 -15.307 32.071 32.071 32.071 32.071 32.071 
0 -155.430 -155.430 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 
0 -4.055 -4.055 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 
0 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 12 13 14 15 
26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 

113.819 -113.819 -113.819 339.021 -113.819 -113.819 
35.522 35.522 35.522 35.522 35.522 35.522 

144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 
4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 
5.696 5.696 5.696 5.696 5.696 5.696 

115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 
2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 

107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 107.043 
0 0 0 452.840 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

        -9.419.073 

140.619 140.619 140.619 -312.221 140.619 9.559.692 

11 12 13 14 15 
 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 
 -199.529 -199.529 286.811 -199.529 -199.529 
 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 -118.004 
 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 -144.823 

 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 -71.335 

 32.071 32.071 32.071 32.071 32.071 
 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 -115.644 
 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 
 214.086 214.086 214.086 214.086 214.086 
 0 0 486.340 0 0 



 

 

D Visos investicijos  6.635.635 7.759.968 

1.1. Muziejų investicijų poreikis 1.929.329 1.929.329 

1.2. 
Koncertinių įstaigų investicijų 
poreikis 

0 0 

1.3. Teatrų investicijų poreikis 904.897 525.897 
1.4. Bibliotekų investicijų poreikis 0 0 

1.5. Kultūros centrų veiklos pajamos 2.971.409 2.971.409 

1.6. 
Kitų kultūros įstaigų investicijų 
poreikis 

250.000 1.873.333 

1.7. Kitos išlaidos 580.000 460.000 

E Investicijų likutinė vertė       

  
Grynųjų pinigų srautas 
(F+G+D+E) 

-6.635.635 -7.759.968 

  FGDV investicijoms -39.268.042 Lt 
  FVGN investicijoms -11,62% 
  Naudos ir sąnaudų santykis (B/C) 0,00 

  Atsipirkimo laikotarpis, metais Neatsiperka 

 

 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

37.458.405 0 0 0 0 0 0 0 

6.929.329 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
18.951.000 0 0 0 0 0 0 0 

9.971.409 0 0 0 0 0 0 0 

1.146.667 0 0 0 0 0 0 0 

460.000 0 0 0 0 0 0 0 

               

-37.458.405 319.864 342.214 216.329 216.329 216.329 216.329 216.329 
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 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

        -10.115.873 

 216.329 216.329 -270.011 216.329 10.332.203 



 

 

4.9 PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

4.9.1  PAGRINDINĖS PROJEKTO 

PRIELAIDOS 

Atlikus galimybių studijos „
savitumui
alternatyvų ekonominis įvertinimas.
pinigais įvertinti ekonominį projekto poveikį (ne tik finansinį) bei nuspręsti, ar 
projektas yra patrauklus ir verta jį įgyvendinti. Ekonominio vertinimo metu, 
projekto alternatyvų finansinio vertinimo rezultatai
socialiniais kaštais, neįvertintais finansinėje analizėje, kadangi jie negeneruoja 
realių tiesioginių piniginių išlaidų ir pajamų. Ekonomiškai šis finansinis 
nenaudingumas yra užpildomas nauda, kurią investicijos duos Kauno miesto
savivaldybei ir jos gyventojams.

I-III alternatyvų ekonominis vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis tais pačiais 
metodologiniais šaltiniais kaip ir finansinis vertinimas:

� Europos Komisijos parengtomis investicinių projektų kaštų
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and instrument for Pre
Accession)“); 

� Europos Komisijos parengtomis gairėmis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ 
(„Guidance on the Methodology f

Remiantis Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir investicijų 
projektų kaštų
Analysis of Investment Projects) ir Centri
„Viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo metodika“, ekonominė analizė 
atliekama tokiais pagrindiniais etapais:

� Fiskalinių korekcijų atlikimas
mokėjimų pervedimai, mokesčiai darbuotojams (socialinio draudimo išmokos ir kt.)).

� Išorinio poveikio, išorinės naudos įvertinimas
savivaldybei, sukuriama ekonominė nauda. Gali atsirasti poveik
veikiantis kitus ekonominius veiksnius be jokio kompensavimo. Šis poveikis gali būti neigiamas arba 
teigiamas, o kadangi jis nėra įtraukiamas į finansinę analizę, todėl turi būti apskaičiuotas ir įvertintas 
ekonominio vertinimo metu).

� Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines 
vertes. Perskaičiavimui turi būti taikomi konversijos faktoriai (standartinis konversijos faktorius, šešėlinis 
konversijos faktorius) ir atitinkamai pagrindžiamas jų pasirinkimas.

Atlikus šio projekto I
bus apskaičiuoti tokie alternatyvų ekonominės veiklos rodikliai:

� ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)
pagrindinis orientacinis rodiklis vertinant projektus, jo reikšmė turėtų būti didesnė už nulį, kad 
projektas būtų patrauklus ekonominiu požiūriu;

� ekonominė grąžos norma (EVGN)
� ekonominės naudos santykis (N/K)
� atsipirkimo laikotarpis – 

generuojamą ekonominę naudą).
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ROJEKTO ALTERNATYVŲ EKONOMINĖ ANALIZĖ 

AGRINDINĖS PROJEKTO ALTERNATYVŲ EKONOMIN

PRIELAIDOS  
Atlikus galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
savitumui“ alternatyvų finansinę analizę, kitas žingsnis yra projekto I
alternatyvų ekonominis įvertinimas. Ekonominio vertinimu siekiama nustatyti ir 
pinigais įvertinti ekonominį projekto poveikį (ne tik finansinį) bei nuspręsti, ar 
projektas yra patrauklus ir verta jį įgyvendinti. Ekonominio vertinimo metu, 
projekto alternatyvų finansinio vertinimo rezultatai
socialiniais kaštais, neįvertintais finansinėje analizėje, kadangi jie negeneruoja 
realių tiesioginių piniginių išlaidų ir pajamų. Ekonomiškai šis finansinis 
nenaudingumas yra užpildomas nauda, kurią investicijos duos Kauno miesto
savivaldybei ir jos gyventojams. 

III alternatyvų ekonominis vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis tais pačiais 
metodologiniais šaltiniais kaip ir finansinis vertinimas:

Europos Komisijos parengtomis investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairėmi
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and instrument for Pre

Europos Komisijos parengtomis gairėmis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ 
(„Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, working document No. 4“).

Remiantis Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir investicijų 
projektų kaštų-naudos analizės 2008 metų gairėmis (Guide to Cost
Analysis of Investment Projects) ir Centrinės projektų valdymo agentūros parengta 
„Viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo metodika“, ekonominė analizė 
atliekama tokiais pagrindiniais etapais: 

Fiskalinių korekcijų atlikimas (eliminuojami netiesioginiai mokesčiai (PVM ir kt.), subsidijos i
mokėjimų pervedimai, mokesčiai darbuotojams (socialinio draudimo išmokos ir kt.)).
Išorinio poveikio, išorinės naudos įvertinimas (pinigine išraiška paskaičiuojamas projekto poveikis 
savivaldybei, sukuriama ekonominė nauda. Gali atsirasti poveikis, viršijantis projekto apimamą sritį ir 
veikiantis kitus ekonominius veiksnius be jokio kompensavimo. Šis poveikis gali būti neigiamas arba 
teigiamas, o kadangi jis nėra įtraukiamas į finansinę analizę, todėl turi būti apskaičiuotas ir įvertintas 

nio vertinimo metu). 
Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines 

. Perskaičiavimui turi būti taikomi konversijos faktoriai (standartinis konversijos faktorius, šešėlinis 
rius) ir atitinkamai pagrindžiamas jų pasirinkimas. 

Atlikus šio projekto I-III alternatyvų ekonominį vertinimą pagal minėtus etapus, 
bus apskaičiuoti tokie alternatyvų ekonominės veiklos rodikliai:

ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) - šis rodiklis yra patikimesnis už kitus, todėl taikomas kaip 
pagrindinis orientacinis rodiklis vertinant projektus, jo reikšmė turėtų būti didesnė už nulį, kad 
projektas būtų patrauklus ekonominiu požiūriu; 
ekonominė grąžos norma (EVGN) – šio rodiklio vertė turėtų būti didesnė už socialinę diskonto normą;
ekonominės naudos santykis (N/K) - šio rodiklio vertė turėtų būti didesnė už vienetą;

 parodo, per kiek metų projektas atsipirktų ekonomiškai (vertinant pagal 
generuojamą ekonominę naudą). 
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ALTERNATYVŲ EKONOMINIO VERTINIMO 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
“ alternatyvų finansinę analizę, kitas žingsnis yra projekto I-III 

Ekonominio vertinimu siekiama nustatyti ir 
pinigais įvertinti ekonominį projekto poveikį (ne tik finansinį) bei nuspręsti, ar 
projektas yra patrauklus ir verta jį įgyvendinti. Ekonominio vertinimo metu, 
projekto alternatyvų finansinio vertinimo rezultatai bus koreguojami nauda ir 
socialiniais kaštais, neįvertintais finansinėje analizėje, kadangi jie negeneruoja 
realių tiesioginių piniginių išlaidų ir pajamų. Ekonomiškai šis finansinis 
nenaudingumas yra užpildomas nauda, kurią investicijos duos Kauno miesto 

III alternatyvų ekonominis vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis tais pačiais 
metodologiniais šaltiniais kaip ir finansinis vertinimas: 

naudos analizės gairėmis („Guide to Cost-
Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund, Cohesion Fund and instrument for Pre-

Europos Komisijos parengtomis gairėmis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ 
Benefit Analysis, working document No. 4“). 

Remiantis Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir investicijų 
naudos analizės 2008 metų gairėmis (Guide to Cost-Benefit 

nės projektų valdymo agentūros parengta 
„Viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo metodika“, ekonominė analizė 

(eliminuojami netiesioginiai mokesčiai (PVM ir kt.), subsidijos ir grynieji 
mokėjimų pervedimai, mokesčiai darbuotojams (socialinio draudimo išmokos ir kt.)). 

(pinigine išraiška paskaičiuojamas projekto poveikis 
is, viršijantis projekto apimamą sritį ir 

veikiantis kitus ekonominius veiksnius be jokio kompensavimo. Šis poveikis gali būti neigiamas arba 
teigiamas, o kadangi jis nėra įtraukiamas į finansinę analizę, todėl turi būti apskaičiuotas ir įvertintas 

Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines 
. Perskaičiavimui turi būti taikomi konversijos faktoriai (standartinis konversijos faktorius, šešėlinis 

III alternatyvų ekonominį vertinimą pagal minėtus etapus, 
bus apskaičiuoti tokie alternatyvų ekonominės veiklos rodikliai: 

a patikimesnis už kitus, todėl taikomas kaip 
pagrindinis orientacinis rodiklis vertinant projektus, jo reikšmė turėtų būti didesnė už nulį, kad 

desnė už socialinę diskonto normą; 
šio rodiklio vertė turėtų būti didesnė už vienetą; 

parodo, per kiek metų projektas atsipirktų ekonomiškai (vertinant pagal 



 

 

Remiant
(„Guidance on the Methodology for carrying out Cost
alternatyvų ekonominiam vertinimui (pinigų srautų diskontavimui) bus taikoma 
5,5 proc. socialinė diskonto norma, kurią Eur
orientacinę diskonto normą, taikomą ekonominei analizei atlikti.

4.9.2  PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

Projekto I
alternatyvų įgyvendinimas nebus finansišk
investuoto kapitalo atžvilgiu, todėl šiame skyriuje atliksime jų ekonominę analizę, 
kad nustatytume alternatyvų duodamą ekonominę naudą.

Fiskalinės korekcijos.
pinigų 
mokesčius darbuotojams. Tokiu būdu pereinant nuo finansinio prie ekonominio 
vertinimo, projekto alternatyvų grynųjų pinigų srautai bus koreguojami, 
eliminuojant investicijų pridėtin
susijusius mokesčius:

� eliminuotas investicijų pridėtinės vertės mokestis (sumokėtas investicijų pridėtinės vertės mokestis per 
visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį);

� eliminuotas reinvesticijų pridėti
per visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį);

� eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, socialinio draudimo mokesčio įmokos (socialinio 
draudimo įmokos sumokėtos per 

� eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, garantinio fondo mokesčio įmokos (garantinio fondo 
įmokos sumokėtos per visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį).

Fiskalinių korekcijų vertės yra

 
Lentelė 4-18. Atliktos projekto I

Straipsniai\Alternatyvos pavadinimas

Pradinių investicijų PVM mokesčio 
eliminavimas 
Reinvesticijų PVM mokesčio eliminavimas

Soc. draudimo įnašų sodrai eliminavimas 
(30,98%) 
Įnašų į garantinį fondą eliminavimas (0,2%)

Viso: 

*Pastaba: šios nurodytos sumos yra mažesnės negu buvo numatytos projekto investicijų biudžeto, sąmatiniuose skaičiavimuose, n
jos yra padaugintos iš konvertavimo koeficien

 

Išorinės naudos ir kaštų įvertinimas.
naudą ir kaštus, kurie nebuvo įvertinti finansinės analizės metu. Išorinės 
ekonominės naudos veiksniai apims:

� Naujų darbo vietų sukurta ekonominė nauda
alternatyvos atveju – 0, II alternatyvos 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės vertės rodiklių reikšmėmis 
bei darbo našumo įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo 
sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). 
daroma prielaida, kad priimtas darbuotojas per vieną dirbtą valandą vid
pridėtinės vertės (per metus 75.197 Lt). Jei naujos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos 
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Remiantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ 
(„Guidance on the Methodology for carrying out Cost
alternatyvų ekonominiam vertinimui (pinigų srautų diskontavimui) bus taikoma 
5,5 proc. socialinė diskonto norma, kurią Europos Komisija siūlo naudoti kaip 
orientacinę diskonto normą, taikomą ekonominei analizei atlikti.

ROJEKTO ALTERNATYVŲ EKONOMINĖ ANALIZĖ  
Projekto I-III alternatyvų finansinio vertinimo metu buvo nustatyta, kad šių 
alternatyvų įgyvendinimas nebus finansiškai naudingas nei investicijų, nei 
investuoto kapitalo atžvilgiu, todėl šiame skyriuje atliksime jų ekonominę analizę, 
kad nustatytume alternatyvų duodamą ekonominę naudą.

Fiskalinės korekcijos. Šiame etape iš alternatyvų finansinės analizės grynųjų 
pinigų srautų reikia eliminuoti PVM, kitus netiesioginius mokesčius ir grynuosius 
mokesčius darbuotojams. Tokiu būdu pereinant nuo finansinio prie ekonominio 
vertinimo, projekto alternatyvų grynųjų pinigų srautai bus koreguojami, 
eliminuojant investicijų pridėtinės vertės mokestį (PVM), su darbo užmokesčiu 
susijusius mokesčius: 

eliminuotas investicijų pridėtinės vertės mokestis (sumokėtas investicijų pridėtinės vertės mokestis per 
visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį); 
eliminuotas reinvesticijų pridėtinės vertės mokestis (sumokėtas reinvesticijų pridėtinės vertės mokestis 
per visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį); 
eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, socialinio draudimo mokesčio įmokos (socialinio 
draudimo įmokos sumokėtos per visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį);
eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, garantinio fondo mokesčio įmokos (garantinio fondo 
įmokos sumokėtos per visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį). 

Fiskalinių korekcijų vertės yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

. Atliktos projekto I-III alternatyvų fiskalinės korekcijos, Lt*
Alternatyvos pavadinimas I ALTERNATYVA II ALTERNATYVA

ų investicijų PVM mokesčio 6.003.682 Lt 7.835.577 Lt

Reinvesticijų PVM mokesčio eliminavimas 57.621 Lt 

Soc. draudimo įnašų sodrai eliminavimas 0 Lt 

navimas (0,2%) 0 Lt 

6.061.303 Lt 7.905.278 Lt

*Pastaba: šios nurodytos sumos yra mažesnės negu buvo numatytos projekto investicijų biudžeto, sąmatiniuose skaičiavimuose, n
jos yra padaugintos iš konvertavimo koeficientų 

Išorinės naudos ir kaštų įvertinimas. Šio etapo tikslas yra įvertinti išorinę 
naudą ir kaštus, kurie nebuvo įvertinti finansinės analizės metu. Išorinės 
ekonominės naudos veiksniai apims: 

Naujų darbo vietų sukurta ekonominė nauda – įgyvendinus projektą, būtų sukurtos naujos darbo vietos (I 
0, II alternatyvos – 6, III alternatyvos – 8 naujos darbo vietos). 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės vertės rodiklių reikšmėmis 
įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo 

sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). 
daroma prielaida, kad priimtas darbuotojas per vieną dirbtą valandą vid
pridėtinės vertės (per metus 75.197 Lt). Jei naujos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos 
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is „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ 
(„Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis“), 
alternatyvų ekonominiam vertinimui (pinigų srautų diskontavimui) bus taikoma 

opos Komisija siūlo naudoti kaip 
orientacinę diskonto normą, taikomą ekonominei analizei atlikti. 

III alternatyvų finansinio vertinimo metu buvo nustatyta, kad šių 
ai naudingas nei investicijų, nei 

investuoto kapitalo atžvilgiu, todėl šiame skyriuje atliksime jų ekonominę analizę, 
kad nustatytume alternatyvų duodamą ekonominę naudą. 

Šiame etape iš alternatyvų finansinės analizės grynųjų 
srautų reikia eliminuoti PVM, kitus netiesioginius mokesčius ir grynuosius 

mokesčius darbuotojams. Tokiu būdu pereinant nuo finansinio prie ekonominio 
vertinimo, projekto alternatyvų grynųjų pinigų srautai bus koreguojami, 

ės vertės mokestį (PVM), su darbo užmokesčiu 

eliminuotas investicijų pridėtinės vertės mokestis (sumokėtas investicijų pridėtinės vertės mokestis per 

nės vertės mokestis (sumokėtas reinvesticijų pridėtinės vertės mokestis 

eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, socialinio draudimo mokesčio įmokos (socialinio 
visą projekto alternatyvų ataskaitinį laikotarpį); 

eliminuotos naujų darbuotojų, kurie bus įdarbinti, garantinio fondo mokesčio įmokos (garantinio fondo 

pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 

III alternatyvų fiskalinės korekcijos, Lt* 
II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA 

7.835.577 Lt 8.639.478 Lt 

75.448 Lt 81.030 Lt 

-5.710 Lt 583.871 Lt 

-37 Lt 3.769 Lt 

7.905.278 Lt 9.308.148 Lt 

*Pastaba: šios nurodytos sumos yra mažesnės negu buvo numatytos projekto investicijų biudžeto, sąmatiniuose skaičiavimuose, nes 

Šio etapo tikslas yra įvertinti išorinę 
naudą ir kaštus, kurie nebuvo įvertinti finansinės analizės metu. Išorinės 

, būtų sukurtos naujos darbo vietos (I 
8 naujos darbo vietos). Remiantis 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės vertės rodiklių reikšmėmis 
įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo 

sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). Todėl 
daroma prielaida, kad priimtas darbuotojas per vieną dirbtą valandą vidutiniškai sukurs 37,30 Lt 
pridėtinės vertės (per metus 75.197 Lt). Jei naujos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos 



 

 

darbo vietos ekonomine nauda, tai 1 nauja darbo vieta sukurs per metus ekonominę naudą lygią 75.197 
Lt. Atsižvelgiant į alternatyvų metu sukuriamas naujas darbo vietas apskaičiuojama jų sukuriama 
ekonominė nauda kiekvienai iš alternatyvų. I alternatyvos atveju nebus sukurta naujų darbo vietų, todėl 
nebus gauta ir ekonominė nauda.

� Ekonominio multiplikatoriaus efektas 
organizuojant veiklą bus įdarbinami darbuotojai arba padidės esamų darbuotojų užimtumas, sumokami 
mokesčiai į biudžetą už papildomai dirbtą laiką. Paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai, darbų vykdytojai pirks 
paslaugas iš subrangovų, kurie savo ruožtu pirks darbus ir paslaugas iš kitų ūkio subjektų. Visų šių 
įmonių darbuotojams mokami atlyginimai, o darbuotojai iš gautų pajamų arba pačios įmonės įsigyja 
įvairias prekes ir paslaugas iš kitų verslo subjektų ir tokiu 
kiekvienas projekto metu išleistas litas generuoja papildomas pajamas ekonominių santykių dalyviams. 
Tai yra vadinama ekonominiu dauginamuoju (multiplikatoriumi). Skaičiuojant daroma prielaida, kad 
ekonominio multiplikatoriaus reikšmė 
alternatyvos. 

� Esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo ekonominė nauda
sąlygoja prastas darbuotojų darbo sąlygas, neužtikrin
lankytojų saugumo, todėl nukenčia darbuotojų darbo našumas, iškyla buitinių problemų darbo vietose. 
Numatoma, kad atlikus numatytas investicijas, pagerės esamų kultūros įstaigų darbuotojų darbo sąlygos, 
todėl padidės ir jų darbo našumas (darbo sąlygų pagerėjimas buvo vertinamas per darbo našumo 
padidėjimą). Daroma prielaida, kad darbo našumo padidėjimas priklausys nuo atliktų investicijų, darbų 
dydžio, todėl dėl projekto I alternatyvos įgyvendinimo vieno 
padidės 2 val., II alternatyvos 
III alternatyvų atvejais palies 304 esamus darbuotojus, o II alternatyvos atveju 
darbuotojus. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės 
vertės rodiklių reikšmėmis bei darbo našumo įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą 
valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, 
dirbtai valandai). Atsižvelgiant į tai buvo apskaičiuota esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo 
ekonominė nauda (žr. žemiau pateiktos lentelės).

Išorinio poveikio vertinimo metu įvertinamas ne tik teigiamas projekto poveikis 
(išorinė nauda), bet ir neigiamas jo poveikis (išoriniai kaštai). Išoriniai projekto 
kaštai apims:

� Sumažėjusi ekonominė nauda dėl panaikintų darbo vietų
papildomą ekonominę naudą, tai esamų darbo vietų panaikinim
Išoriniai kaštai susiję su darbo vietų sumažėjimu įvertinami analogiškai kaip ir naujų darbo vietų vietų 
sukuriama ekonominė nauda. 
našumo įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 
Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). 
kad vienas esamas darbuotojas per vieną dirbtą valandą viduti
(per metus 75.197 Lt). Jei panaikintos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos darbo vietos 
ekonomine nauda, tai 1 darbo vietos panaikinimo ekonominės naudos sumažėjimas sieks 75.197 Lt. 
Įgyvendinus projektą, būtų sumažintas esamų etatų skaičius (I alternatyvos atveju 
6, III alternatyvos – 14,5 etatų). 
projekto alternatyvų įgyvendinimo. I alternatyvos atveju nesumažės et
nebus patiriama. 

 
Lentelė 4-19. Projekto I-III alternatyvų ekonominė išorinė nauda ir išoriniai kaštai, Lt*

Straipsniai\Alternatyvos pavadinimas

Išorinė nauda 

Naujų darbo vietų sukuriama ekonominė nauda

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

darbo vietos ekonomine nauda, tai 1 nauja darbo vieta sukurs per metus ekonominę naudą lygią 75.197 
natyvų metu sukuriamas naujas darbo vietas apskaičiuojama jų sukuriama 

ekonominė nauda kiekvienai iš alternatyvų. I alternatyvos atveju nebus sukurta naujų darbo vietų, todėl 
nebus gauta ir ekonominė nauda. 
Ekonominio multiplikatoriaus efektas – atliekant remonto, renovacijos, rekonstrukcijos darbus, 
organizuojant veiklą bus įdarbinami darbuotojai arba padidės esamų darbuotojų užimtumas, sumokami 
mokesčiai į biudžetą už papildomai dirbtą laiką. Paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai, darbų vykdytojai pirks 

augas iš subrangovų, kurie savo ruožtu pirks darbus ir paslaugas iš kitų ūkio subjektų. Visų šių 
įmonių darbuotojams mokami atlyginimai, o darbuotojai iš gautų pajamų arba pačios įmonės įsigyja 
įvairias prekes ir paslaugas iš kitų verslo subjektų ir tokiu būdu vyksta tolimesnė reakcija. Kitaip sakant, 
kiekvienas projekto metu išleistas litas generuoja papildomas pajamas ekonominių santykių dalyviams. 
Tai yra vadinama ekonominiu dauginamuoju (multiplikatoriumi). Skaičiuojant daroma prielaida, kad 

multiplikatoriaus reikšmė – 10 proc. Šio rodiklio dydis priklausys nuo pasirinktos projekto 

Esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo ekonominė nauda – prasta kultūros įstaigų pastatų būklė 
sąlygoja prastas darbuotojų darbo sąlygas, neužtikrina pastate dirbančių darbuotojų ir jame apsilankančių 
lankytojų saugumo, todėl nukenčia darbuotojų darbo našumas, iškyla buitinių problemų darbo vietose. 
Numatoma, kad atlikus numatytas investicijas, pagerės esamų kultūros įstaigų darbuotojų darbo sąlygos, 
todėl padidės ir jų darbo našumas (darbo sąlygų pagerėjimas buvo vertinamas per darbo našumo 
padidėjimą). Daroma prielaida, kad darbo našumo padidėjimas priklausys nuo atliktų investicijų, darbų 
dydžio, todėl dėl projekto I alternatyvos įgyvendinimo vieno dirbančio darbuotojo darbo našumas 
padidės 2 val., II alternatyvos – 2,60 val., III alternatyvos – 2,80 val. parą. Projekto įgyvendinimas I ir 
III alternatyvų atvejais palies 304 esamus darbuotojus, o II alternatyvos atveju 

tis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės 
vertės rodiklių reikšmėmis bei darbo našumo įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą 
valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, 
dirbtai valandai). Atsižvelgiant į tai buvo apskaičiuota esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo 
ekonominė nauda (žr. žemiau pateiktos lentelės). 

Išorinio poveikio vertinimo metu įvertinamas ne tik teigiamas projekto poveikis 
orinė nauda), bet ir neigiamas jo poveikis (išoriniai kaštai). Išoriniai projekto 

kaštai apims: 

Sumažėjusi ekonominė nauda dėl panaikintų darbo vietų – jeigu sukurtos naujos darbo vietos sukuriama 
papildomą ekonominę naudą, tai esamų darbo vietų panaikinimas sumažina kuriamą ekonominę naudą. 
Išoriniai kaštai susiję su darbo vietų sumažėjimu įvertinami analogiškai kaip ir naujų darbo vietų vietų 
sukuriama ekonominė nauda. Respublikos Vyriausybės pridėtinės vertės rodiklių reikšmėmis bei darbo 

s, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 
Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). 
kad vienas esamas darbuotojas per vieną dirbtą valandą vidutiniškai sukuria 37,30 Lt pridėtinės vertės 
(per metus 75.197 Lt). Jei panaikintos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos darbo vietos 
ekonomine nauda, tai 1 darbo vietos panaikinimo ekonominės naudos sumažėjimas sieks 75.197 Lt. 

ojektą, būtų sumažintas esamų etatų skaičius (I alternatyvos atveju 
14,5 etatų). Tokiu būdu apskaičiuojamas ekonominės naudos sumažėjimas dėl 

projekto alternatyvų įgyvendinimo. I alternatyvos atveju nesumažės etatų skaičius, todėl išorinių kaštų 

III alternatyvų ekonominė išorinė nauda ir išoriniai kaštai, Lt*
Alternatyvos pavadinimas I ALTERNATYVA II ALTERNATYV

  

Naujų darbo vietų sukuriama ekonominė nauda 0 Lt 3.465.072 Lt
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darbo vietos ekonomine nauda, tai 1 nauja darbo vieta sukurs per metus ekonominę naudą lygią 75.197 
natyvų metu sukuriamas naujas darbo vietas apskaičiuojama jų sukuriama 

ekonominė nauda kiekvienai iš alternatyvų. I alternatyvos atveju nebus sukurta naujų darbo vietų, todėl 

remonto, renovacijos, rekonstrukcijos darbus, 
organizuojant veiklą bus įdarbinami darbuotojai arba padidės esamų darbuotojų užimtumas, sumokami 
mokesčiai į biudžetą už papildomai dirbtą laiką. Paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai, darbų vykdytojai pirks 

augas iš subrangovų, kurie savo ruožtu pirks darbus ir paslaugas iš kitų ūkio subjektų. Visų šių 
įmonių darbuotojams mokami atlyginimai, o darbuotojai iš gautų pajamų arba pačios įmonės įsigyja 

būdu vyksta tolimesnė reakcija. Kitaip sakant, 
kiekvienas projekto metu išleistas litas generuoja papildomas pajamas ekonominių santykių dalyviams. 
Tai yra vadinama ekonominiu dauginamuoju (multiplikatoriumi). Skaičiuojant daroma prielaida, kad 

10 proc. Šio rodiklio dydis priklausys nuo pasirinktos projekto 

prasta kultūros įstaigų pastatų būklė 
a pastate dirbančių darbuotojų ir jame apsilankančių 

lankytojų saugumo, todėl nukenčia darbuotojų darbo našumas, iškyla buitinių problemų darbo vietose. 
Numatoma, kad atlikus numatytas investicijas, pagerės esamų kultūros įstaigų darbuotojų darbo sąlygos, 
todėl padidės ir jų darbo našumas (darbo sąlygų pagerėjimas buvo vertinamas per darbo našumo 
padidėjimą). Daroma prielaida, kad darbo našumo padidėjimas priklausys nuo atliktų investicijų, darbų 

dirbančio darbuotojo darbo našumas 
2,80 val. parą. Projekto įgyvendinimas I ir 

III alternatyvų atvejais palies 304 esamus darbuotojus, o II alternatyvos atveju – 325 esamus 
tis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pridėtinės 

vertės rodiklių reikšmėmis bei darbo našumo įverčiais, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą 
valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai 
dirbtai valandai). Atsižvelgiant į tai buvo apskaičiuota esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo 

Išorinio poveikio vertinimo metu įvertinamas ne tik teigiamas projekto poveikis 
orinė nauda), bet ir neigiamas jo poveikis (išoriniai kaštai). Išoriniai projekto 

jeigu sukurtos naujos darbo vietos sukuriama 
as sumažina kuriamą ekonominę naudą. 

Išoriniai kaštai susiję su darbo vietų sumažėjimu įvertinami analogiškai kaip ir naujų darbo vietų vietų 
Respublikos Vyriausybės pridėtinės vertės rodiklių reikšmėmis bei darbo 

s, 2011 metais Lietuvos ūkyje per vieną dirbtą valandą vidutiniškai buvo sukurta 37,30 
Lt pridėtinės vertės (pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai). Todėl daroma prielaida, 

niškai sukuria 37,30 Lt pridėtinės vertės 
(per metus 75.197 Lt). Jei panaikintos darbo vietos sukuriamą pridėtinę vertę laikysime tos darbo vietos 
ekonomine nauda, tai 1 darbo vietos panaikinimo ekonominės naudos sumažėjimas sieks 75.197 Lt. 

ojektą, būtų sumažintas esamų etatų skaičius (I alternatyvos atveju – 0, II alternatyvos – 
apskaičiuojamas ekonominės naudos sumažėjimas dėl 

atų skaičius, todėl išorinių kaštų 

III alternatyvų ekonominė išorinė nauda ir išoriniai kaštai, Lt* 
II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA 

    

3.465.072 Lt 4.620.096 Lt 



 

 

Ekonominio multiplikatoriaus efekto nauda

Esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo 
ekonominė nauda  
Viso: 

Išorinio poveikio kaštai 

Sumažėjusi ekonominė nauda dėl panaikintų 
darbo vietų 
Viso: 

*Pastaba: šios nurodytos sumos yra mažesnės, nes jos yra padaugintos iš konvertavimo koeficientų (SCF = 0,96, KK = 0,64)

Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, 
perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes.
socialiniam

� Standartinis konvertavimo koeficientas (angl. SCF) 
išlaidoms, fiskalinėms korekcijoms, išorinei naudai);

� Šešėlinis konvertavimo koefic
korekcijoms, ekonominei naudai, darbo užmokesčio išlaidoms)).

 

4.9.3  PROJEKTO ALTERNATYVŲ 

PALYGINIMAS 

Atlikus galimybių studijos „
savitumui
teigiamą socialinę
ekonominės naudos sumažėjimas dėl etatų skaičiaus mažinimo. Didžiausią 
ekonominę naudą generuoja II projekto alternatyva, kurios ekonominė grynoji 
dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto normą, lygi 9,6 
mln. Lt, o ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 10,69 proc., ekonominės 
naudos ir kaštų santykis (E
ekonominę naudą savivaldybei. Pagal generuojamą ekonominę naudą ši projekto 
alternatyva atsipirks po 9,25 metus.

Lentelė 
rezultatai

Eil. 
Nr. 

Alternatyvos 
pavadinimas 

Investicijų 
dydis, įsk. 

PVM
1. I alternatyva 36.034.007 Lt

2. II alternatyva 47.029.007 Lt

2. II alternatyva 51.854.007 Lt

 

Išvados.
ekonomiškai naudingiausia pasirodė 
teigiamą ekonominę naudą, lyginant su I ir III alternatyva. Geresni II alternatyvos 
ekonominiai rodikliai ir didesnė gauta ekonominė nauda yra 
dėl kurios siūloma pasirinkti II projekto įgyvendinimo alternatyvą.

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

Ekonominio multiplikatoriaus efekto nauda 3.459.265 Lt 4.514.785 Lt

Esamų darbuotojų darbo našumo padidėjimo 43.887.192 Lt 60.994.536 Lt

47.346.457 Lt 68.974.393 Lt

  

Sumažėjusi ekonominė nauda dėl panaikintų 0 Lt 3.465.072 Lt

0 Lt 3.465.072 Lt

: šios nurodytos sumos yra mažesnės, nes jos yra padaugintos iš konvertavimo koeficientų (SCF = 0,96, KK = 0,64)

Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, 
perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes.

ialiniam-ekonominiam vertinimui taikomi tokie konvertavimo faktoriai:

Standartinis konvertavimo koeficientas (angl. SCF) – 0,96 (taikomas investicijoms, veiklos pajamoms ir 
išlaidoms, fiskalinėms korekcijoms, išorinei naudai); 
Šešėlinis konvertavimo koeficientas – 0,64 (taikomas darbo užmokesčio išlaidoms (fiskalinėms 
korekcijoms, ekonominei naudai, darbo užmokesčio išlaidoms)). 

ROJEKTO ALTERNATYVŲ EKONOMINIO VERTINIMO

PALYGINIMAS  
Atlikus galimybių studijos „Kauno miesto kultūros sektor
savitumui“ ekonominę analizę, buvo nustatyta, kad projekto alternatyvos generuoja 
teigiamą socialinę-ekonominę naudą. Neigiamą socialinį
ekonominės naudos sumažėjimas dėl etatų skaičiaus mažinimo. Didžiausią 

nominę naudą generuoja II projekto alternatyva, kurios ekonominė grynoji 
dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto normą, lygi 9,6 
mln. Lt, o ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 10,69 proc., ekonominės 
naudos ir kaštų santykis (ENS) – 1,24. Šie rodikliai parodo, kad projektas teiks 
ekonominę naudą savivaldybei. Pagal generuojamą ekonominę naudą ši projekto 
alternatyva atsipirks po 9,25 metus. 

Lentelė 4-20. Apibendrinti projekto alternatyvų ekonominio vertinimo 
rezultatai 
Investicijų 
dydis, įsk. 

PVM 

Ekonominė 
vidinė grąžos 

norma (EVGN) 

Ekonominė 
grynoji dabartinė 

vertė (EGDV) 

Ekonominės 
naudos santykis 

(N/K)
36.034.007 Lt 9,57% 5.862.766 Lt 

47.029.007 Lt 10,69% 9.646.033 Lt 

51.854.007 Lt 8,39% 5.653.017 Lt 

Išvados. Atlikus projekto alternatyvų ekonominę analizę, priimtiniausia ir 
ekonomiškai naudingiausia pasirodė II alternatyva
teigiamą ekonominę naudą, lyginant su I ir III alternatyva. Geresni II alternatyvos 
ekonominiai rodikliai ir didesnė gauta ekonominė nauda yra 
dėl kurios siūloma pasirinkti II projekto įgyvendinimo alternatyvą.
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4.514.785 Lt 4.977.985 Lt 

60.994.536 Lt 61.442.064 Lt 

68.974.393 Lt 71.040.145 Lt 

    

3.465.072 Lt 8.373.912 Lt 

3.465.072 Lt 8.373.912 Lt 

: šios nurodytos sumos yra mažesnės, nes jos yra padaugintos iš konvertavimo koeficientų (SCF = 0,96, KK = 0,64) 

Finansinėje analizėje sudarytų finansinių srautų konvertavimas, 
perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes. Šio projekto alternatyvų 

ekonominiam vertinimui taikomi tokie konvertavimo faktoriai: 

0,96 (taikomas investicijoms, veiklos pajamoms ir 

0,64 (taikomas darbo užmokesčio išlaidoms (fiskalinėms 

EKONOMINIO VERTINIMO REZULTATAI IR JŲ 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono 
“ ekonominę analizę, buvo nustatyta, kad projekto alternatyvos generuoja 

ekonominę naudą. Neigiamą socialinį-ekonominį poveikį sudaro 
ekonominės naudos sumažėjimas dėl etatų skaičiaus mažinimo. Didžiausią 

nominę naudą generuoja II projekto alternatyva, kurios ekonominė grynoji 
dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5,5 proc. socialinę diskonto normą, lygi 9,6 
mln. Lt, o ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 10,69 proc., ekonominės 

1,24. Šie rodikliai parodo, kad projektas teiks 
ekonominę naudą savivaldybei. Pagal generuojamą ekonominę naudą ši projekto 

rnatyvų ekonominio vertinimo 

Ekonominės 
naudos santykis 

(N/K) 

Atsipirkimo 
laikas, m. 

Alternatyvos 
reitingas 

1,20 9,56 metai 2  

1,24 9,25 metai 1  

1,12 10,10 metai 3  

ekonominę analizę, priimtiniausia ir 
II alternatyva, kadangi ji duos didesnę 

teigiamą ekonominę naudą, lyginant su I ir III alternatyva. Geresni II alternatyvos 
ekonominiai rodikliai ir didesnė gauta ekonominė nauda yra pagrindinės priežastys, 
dėl kurios siūloma pasirinkti II projekto įgyvendinimo alternatyvą. 



 

 

Lentelė 4-21. Projekto I alternatyvos socialinės-ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas
Eil. 
Nr. 

Straipsniai KK 
1 2 

1.1. 
Pradinių investicijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 1.100.575 1.195.710 

1.2. 
Reinvesticijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 0 0 

1.3. 
Soc. draudimo įnašų sodrai 
eliminavimas (30,98%) 

0,64 0 0 

1.4. 
Įnašų į garantinį fondą eliminavimas 
(0,2%) 

0,64 0 0 

  Fiskalinės korekcijos   1.100.575 1.195.710 

1.1. 
Naujų darbo vietų sukuriama 
ekonominė nauda 

0,64 0 0 

1.2. 
Ekonominio multiplikatoriaus efekto 
nauda 

0,96 634.141 688.957 

1.3. 
Esamų darbuotojų darbo našumo 
padidėjimo ekonominė nauda  

0,64 0 0 

1 Išorinio poveikio nauda (1.1+1.2)   634.141 688.957 

2 Visos veiklos pajamos (2.1.+2.2.)   0 0 

N Ekonominė nauda iš viso (1+2)   1.734.716 1.884.667 

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.2. Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.7. Kitos išlaidos 0,96 0 0 

3.8. Kitos sąnaudos 0,96 0 0 

3 
Veiklos išlaidos iš viso 
(3.1.+3.2.+3.3.) 

  0 0 

4.1. Muziejų investicijų poreikis 0,96 1.852.156 1.852.156 

4.2. Koncertinių įstaigų investicijų poreikis 0,96 0 0 

4.3. Teatrų investicijų poreikis 0,96 868.701 504.861 

4.4. Bibliotekų investicijų poreikis 0,96 0 0 

4.5. Kultūros centrų veiklos pajamos 0,96 2.852.553 2.852.553 

4.6. 
Kitų kultūros įstaigų investicijų 
poreikis 

0,96 240.000 1.248.000 

4.7. Kitos išlaidos 0,96 528.000 432.000 

4. Visos investicijos 0,96 6.341.409 6.889.569 21.361.668

5.1. 
Ekonominė žala dėl panaikintų darbo 
vietų 

0,64 0 0 

5 Išorinio poveikio kaštai   0 0 

K Ekonominiai kaštai iš viso (3+4+5)   6.341.409 6.889.569 21.361.668

  GRYNASIS SRAUTAS (N+K)   -4.606.693 -5.004.902 -15.518.104

  EGDV  5.862.766 Lt 

  EVGN  9,57% 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 

3.707.397 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.707.397 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.136.167 0 0 0 0 0 0 0 

0 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266

2.136.167 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266

0 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 

5.843.564 3.673.394 3.673.394 3.673.394 3.673.394 3.673.394 3.673.394 3.673.394 3.673.394

0 -39.436 -39.436 -13.545 -13.545 -13.545 -13.545 -13.545 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -7.689 -7.689 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 

0 -14.695 -14.695 -2.932 -2.932 -2.932 -2.932 -2.932 

0 -149.213 -149.213 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 

0 -3.892 -3.892 -3.292 -3.292 -3.292 -3.292 -3.292 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -214.925 -214.925 -135.044 -135.044 -135.044 -135.044 -135.044 

6.652.156 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.704.960 0 0 0 0 0 0 0 

9.572.553 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

432.000 0 0 0 0 0 0 0 

21.361.668 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

21.361.668 -214.925 -214.925 -135.044 -135.044 -135.044 -135.044 -135.044 

15.518.104 3.888.319 3.888.319 3.808.438 3.808.438 3.808.438 3.808.438 3.808.438 3.808.438
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11 12 13 14 15 

0 0 0 0 0 

0 0 57.621 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 57.621 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 

3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 3.657.266 

16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 

3.673.394 3.673.394 3.731.015 3.673.394 3.673.394 

-13.545 -13.545 -13.545 -13.545 -13.545 

0 0 0 0 0 

-4.255 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 

-2.932 -2.932 -2.932 -2.932 -2.932 

-111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 

-3.292 -3.292 -3.292 -3.292 -3.292 

0 0 0 0 0 

0 0 332.006 0 0 

-135.044 -135.044 196.963 -135.044 -135.044 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-135.044 -135.044 196.963 -135.044 -135.044 

3.808.438 3.808.438 3.534.052 3.808.438 3.808.438 



 

 

  
NAUDOS IR SĄNAUDŲ 

SANTYKIS (B/C) 
1,20 

  Atsipirkimo laikotarpis, metais 9,56 metai 

 
 
Lentelė 4-22. Projekto II alternatyvos socialinės-ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas
Eil. 
Nr. 

Straipsniai KK 
1 2 

1.1. 
Pradinių investicijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 1.113.904 1.288.180 

1.2. 
Reinvesticijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 0 0 

1.3. 
Soc. draudimo įnašų sodrai eliminavimas 
(30,98%) 

0,64 0 0 

1.4. 
Įnašų į garantinį fondą eliminavimas 
(0,2%) 

0,64 0 0 

  Fiskalinės korekcijos   1.113.904 1.288.180 

1.1. 
Naujų darbo vietų sukuriama ekonominė 
nauda 

0,64 0 0 

1.2. 
Ekonominio multiplikatoriaus efekto 
nauda 

0,96 641.821 742.237 

1.3. 
Esamų darbuotojų darbo našumo 
padidėjimo ekonominė nauda  

0,64 0 0 

1 Išorinio poveikio nauda (1.1+1.2)   641.821 742.237 

2 Visos veiklos pajamos (2.1.+2.2.)   0 0 

N Ekonominė nauda iš viso (1+2)   1.755.725 2.030.417 

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.2. Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.7. Kitos išlaidos 0,96 0 0 

3.8. Kitos sąnaudos 0,96 0 0 

3 
Veiklos išlaidos iš viso 
(3.1.+3.2.+3.3.) 

  0 0 

4.1. Muziejų investicijų poreikis 0,96 1.852.156 1.852.156 12.412.156

4.2. Koncertinių įstaigų investicijų poreikis 0,96 0 0 

4.3. Teatrų investicijų poreikis 0,96 868.701 504.861 

4.4. Bibliotekų investicijų poreikis 0,96 0 0 

4.5. Kultūros centrų veiklos pajamos 0,96 2.852.553 2.852.553 

4.6. Kitų kultūros įstaigų investicijų poreikis 0,96 240.000 1.632.000 

4.7. Kitos išlaidos 0,96 604.800 580.800 

4. Visos investicijos 0,96 6.418.209 7.422.369 31.307.268

5.1. 
Ekonominė žala dėl panaikintų darbo 
vietų 

0,64 0 0 
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ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 

5.433.493 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -476 -476 -476 -476 -476 -476 -476 

0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

5.433.493 -479 -479 -479 -479 -479 -479 -479 

0 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 

3.130.727 0 0 0 0 0 0 0 

0 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878

3.130.727 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634

0 25.728 25.728 25.728 25.728 25.728 25.728 25.728 

8.564.220 5.396.883 5.396.883 5.396.883 5.396.883 5.396.883 5.396.883 5.396.883 5.396.883

0 -6.190 -6.190 34.101 34.101 34.101 34.101 34.101 

0 -129.814 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -

0 -7.689 -7.689 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 

0 -14.695 -14.695 5.468 5.468 5.468 5.468 5.468 

0 -149.213 -149.213 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -

0 -3.892 -3.892 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 

0 102.761 102.761 102.761 102.761 102.761 102.761 102.761 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -208.732 -217.948 -109.266 -109.266 -109.266 -109.266 -109.266 -

12.412.156 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.064.960 0 0 0 0 0 0 0 

9.572.553 0 0 0 0 0 0 0 

768.000 0 0 0 0 0 0 0 

489.600 0 0 0 0 0 0 0 

31.307.268 0 0 0 0 0 0 0 

0 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 

Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui] 

136 

11 12 13 14 15 

0 0 0 0 0 

0 0 75.448 0 0 

-476 -476 -476 -476 -476 

-3 -3 -3 -3 -3 

-479 -479 74.969 -479 -479 

288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 

0 0 0 0 0 

5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 5.082.878 

5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 5.371.634 

25.728 25.728 25.728 25.728 25.728 

5.396.883 5.396.883 5.472.331 5.396.883 5.396.883 

34.101 34.101 34.101 34.101 34.101 

-139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 

-4.255 -4.255 -4.255 -4.255 -4.255 

5.468 5.468 5.468 5.468 5.468 

-111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 

2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 

102.761 102.761 102.761 102.761 102.761 

0 0 434.726 0 0 

-109.266 -109.266 325.460 -109.266 -109.266 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 



 

 

5 Išorinio poveikio kaštai   0 0 

K Ekonominiai kaštai iš viso (3+4+5)   6.418.209 7.422.369 31.307.268

  GRYNASIS SRAUTAS (N+K)   -4.662.484 -5.391.952 -22.743.049

  EGDV  9.646.033 Lt 

  EVGN  10,69% 

  
NAUDOS IR SĄNAUDŲ SANTYKIS 

(B/C) 
1,24 

  Atsipirkimo laikotarpis, metais 9,25 metai 

 
 
 
Lentelė 4-23. Projekto III alternatyvos socialinės-
Eil. 
Nr. 

Straipsniai KK 
1 2 

1.1. 
Pradinių investicijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 1.105.573 1.292.900 6.241.004

1.2. 
Reinvesticijų PVM mokesčio 
eliminavimas 

0,96 0 0 

1.3. 
Soc. draudimo įnašų sodrai 
eliminavimas (30,98%) 

0,64 0 0 

1.4. 
Įnašų į garantinį fondą eliminavimas 
(0,2%) 

0,64 0 0 

  Fiskalinės korekcijos   1.105.573 1.292.900 6.241.004

1.1. 
Naujų darbo vietų sukuriama 
ekonominė nauda 

0,64 0 0 

1.2. 
Ekonominio multiplikatoriaus efekto 
nauda 

0,96 637.021 744.957 3.

1.3. 
Esamų darbuotojų darbo našumo 
padidėjimo ekonominė nauda  

0,64 0 0 

1 Išorinio poveikio nauda (1.1+1.2)   637.021 744.957 3.596.007

2 Visos veiklos pajamos (2.1.+2.2.)   0 0 

N Ekonominė nauda iš viso (1+2)   1.742.594 2.037.857 9.837.011

3.1. Muziejų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.2. Koncertinių įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.3. Teatrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.4. Bibliotekų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.5. Kultūros centrų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.6. Kitų kultūros įstaigų veiklos išlaidos 0,96 0 0 

3.7. Kitos išlaidos 0,96 0 0 

3.8. Kitos sąnaudos 0,96 0 0 

3 
Veiklos išlaidos iš viso 
(3.1.+3.2.+3.3.) 

  0 0 

4.1. Muziejų investicijų poreikis 0,96 1.852.156 1.852.156 6.652.156

4.2. Koncertinių įstaigų investicijų poreikis 0,96 0 0 

4.3. Teatrų investicijų poreikis 0,96 868.701 504.861 

4.4. Bibliotekų investicijų poreikis 0,96 0 0 18.192.960
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0 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 

31.307.268 80.024 70.808 179.490 179.490 179.490 179.490 179.490 

22.743.049 5.316.859 5.326.075 5.217.393 5.217.393 5.217.393 5.217.393 5.217.393 5.217.393

-ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas 
Projekto ataskaitinis laikotarpis 

3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.241.004 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 48.656 48.656 48.656 48.656 48.656 48.656 48.656 48

0 314 314 314 314 314 314 314 

6.241.004 48.970 48.970 48.970 48.970 48.970 48.970 48.970 48.970

0 385.008 385.008 385.008 385.008 385.008 385.008 385.008 385.008

3.596.007 0 0 0 0 0 0 0 

0 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172

3.596.007 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180

0 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128

9.837.011 5.570.278 5.570.278 5.570.278 5.570.278 5.570.278 5.570.278 5.570.278 5.570.278

0 -139.175 -139.175 -113.284 -113.284 -113.284 -113.284 -113.284 -113.284

0 -129.814 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030

0 -59.675 -71.915 -68.481 -68.481 -68.481 -68.481 -68.481 -68.481

0 -14.695 -14.695 30.788 30.788 30.788 30.788 30.788 30.788

0 -149.213 -149.213 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019

0 -3.892 -3.892 3.956 3.956 3.956 3.956 3.956 

0 205.522 205.522 205.522 205.522 205.522 205.522 205.522 205.522

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -290.941 -312.397 -191.548 -191.548 -191.548 -191.548 -191.548 -191.548

6.652.156 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

18.192.960 0 0 0 0 0 0 0 
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288.756 288.756 288.756 288.756 288.756 

179.490 179.490 614.216 179.490 179.490 

5.217.393 5.217.393 4.858.115 5.217.393 5.217.393 

11 12 13 14 15 

0 0 0 0 0 

0 0 81.030 0 0 

48.656 48.656 48.656 48.656 48.656 

314 314 314 314 314 

48.970 48.970 130.000 48.970 48.970 

385.008 385.008 385.008 385.008 385.008 

0 0 0 0 0 

5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 5.120.172 

5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 5.505.180 

16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 

5.570.278 5.570.278 5.651.308 5.570.278 5.570.278 

113.284 -113.284 -113.284 -113.284 -113.284 

139.030 -139.030 -139.030 -139.030 -139.030 

68.481 -68.481 -68.481 -68.481 -68.481 

30.788 30.788 30.788 30.788 30.788 

111.019 -111.019 -111.019 -111.019 -111.019 

3.956 3.956 3.956 3.956 3.956 

205.522 205.522 205.522 205.522 205.522 

0 0 466.886 0 0 

191.548 -191.548 275.339 -191.548 -191.548 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 



 

 

4.5. Kultūros centrų veiklos pajamos 0,96 2.852.553 2.852.553 9.572.553

4.6. 
Kitų kultūros įstaigų investicijų 
poreikis 

0,96 240.000 1.798.400 1.100.800

4.7. Kitos išlaidos 0,96 556.800 441.600 

4. Visos investicijos 0,96 6.370.209 7.449.569 35.960.068

5.1. 
Sumažėjusi ekonominė nauda dėl 
panaikintų darbo vietų 

0,64 0 0 

5 Išorinio poveikio kaštai   0 0 

K Ekonominiai kaštai iš viso (3+4+5)   6.370.209 7.449.569 35.960.068

  GRYNASIS SRAUTAS (N+K)   -4.627.615 -5.411.712 -26.123.058

  EGDV  5.653.017 Lt 

  EVGN  8,39% 

  
NAUDOS IR SĄNAUDŲ 

SANTYKIS (B/C) 
1,12 

  Atsipirkimo laikotarpis, metais 10,10 metai 
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9.572.553 0 0 0 0 0 0 0 

1.100.800 0 0 0 0 0 0 0 

441.600 0 0 0 0 0 0 0 

35.960.068 0 0 0 0 0 0 0 

0 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826

0 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 697.826

35.960.068 406.885 385.429 506.278 506.278 506.278 506.278 506.278 506

26.123.058 5.163.394 5.184.850 5.064.000 5.064.000 5.064.000 5.064.000 5.064.000 5.064.000
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0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 

697.826 697.826 697.826 697.826 697.826 

506.278 506.278 973.165 506.278 506.278 

5.064.000 5.064.000 4.678.143 5.064.000 5.064.000 



 

 

PRIEDAI 

PRIEDAS 1  KAUNO MIESTO SAVIVALD

Nr
. 

Pavadinimas Kategorij
a 

Įstaigos 
tipas 

Pastatai,
kuriuose vykdoma 
įstaigos veikla

1 Kauno miesto 
muziejus 

Muziejus BĮ 1) Pastatas 
M. Valančiaus g. 6 
(įrašytas į kultūros 
vertybių registrą)

     2) Pastatas
Administracinis, 
Vytauto pr. 46, 
Rezistencijos ir 
tremties skyrius

     3) Pastatas 
rytinis bokštas su 
sienom S
2,bastionu S

     4) Pastatas 
pietvakarinis bokštas su 
siena S-4

2 Povilo Stulgos 
lietuvių tautinės 
muzikos 
instrumentų 
muziejus  

Muziejus BĮ 1) Pastatas 
Kurpių g. 12, kultūros 
vertybė 

      2) Pastatas 
L. Zamenhofo g. 12

      3) Pastatas 
L. Zamenhofo g. 8

      4) Pastatas 
L.Zamenhofo g. 4B
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AUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 
Pastatai, 
kuriuose vykdoma 
įstaigos veikla 

Unikalus 
Nr. 

Statybos 
pabaigo
s metai 

Rekonst
rukcijos 
metai 

Valdymo teisė 

1) Pastatas - muziejus, 
M. Valančiaus g. 6 
(įrašytas į kultūros 
vertybių registrą) 

1990-
0026-5012 

1900 2006 Nuomos sutartis su 
Kauno arkivyskupijos 
kurija iki 201610-31

2) Pastatas-
Administracinis, 
Vytauto pr. 46, 
Rezistencijos ir 
tremties skyrius 

1993-
6042-1014 

- - Nuomos sutartis su 
Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių 
sąjunga iki 2014-08

3) Pastatas - Pilies 
rytinis bokštas su 
sienom S-1,S-
2,bastionu S-3 

1901-
5000-1011 

1368 2010 Patikėjimo 

4) Pastatas - Pilies 
pietvakarinis bokštas su 

4 

1901-
5000-1024 

1368 2010 Patikėjimo 

1) Pastatas - Muziejus, 
Kurpių g. 12, kultūros 

 

1987-
0001-8018 

- - Patikėjimo 

2) Pastatas - Muziejus, 
L. Zamenhofo g. 12 

1987-
0001-8029 

- - Patikėjimo 

3) Pastatas - Mokykla, 
L. Zamenhofo g. 8 

1987-
0004-8050 

1900 1993 Patikėjimo 

4) Pastatas - Sandėlis, 
L.Zamenhofo g. 4B 

1987-
0004-8018 

1935 1996 Patikėjimo 
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Paskirtis Patalpų 
plotas, 
kv. m 

utartis su 
Kauno arkivyskupijos 

31 

Kultūros 707,51 

Nuomos sutartis su 

kalinių ir tremtinių 
08-16 

Administracinė 215,79 

Kita 284,43 

Kita 35,14 

Kultūros 175,09 

Kultūros 335,15 

Mokslo 344,48 

Sandėliavimo 228,02 



 

 

      5) Pastatas 
L.Zamen

      6) Pastatas 

        7) Pastatas 
Administracinis 
pastatas, L. Zamenhofo 
g. 6 

3 M. ir K. 
Petrauskų 
lietuvių muzikos 
muziejus 

Muziejus BĮ 1) Pastatas 
K. Petrausko g. 31

     2) Pastatas 
Salako g. 18

4 Viešoji įstaiga 
Prezidento Valdo 
Adamkaus 
biblioteka-
muziejus 

Muziejus VšĮ 1) Pastatas 
Administracinis, S. 
Daukanto g. 25

5 Koncertinė 
įstaiga Kauno 
bigbendas 
(municipalinis 
Kauno miesto 
džiazo orkestras) 

Koncertinė 
įstaiga 

BĮ Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų. Veikia 
Vytauto pr. 79 
kkultūros centro 
"Tautos namai" 
patalpose

6 Kauno miesto 
simfoninis 
orkestras 

Koncertinė 
įstaiga 

BĮ Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų
patalpų. Veikia L. 
Sapiegos 5, Kauno 
valstybinės 
filharmonijos 
patalpose. 
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5) Pastatas - Sandėlis, 
L.Zamenhofo g. 4A 

1987-
0004-8029 

1870 - Patikėjimo 

6) Pastatas - Muziejus 1987-
0004-8036 

1870 1996 Patikėjimo 

7) Pastatas - 
Administracinis 
pastatas, L. Zamenhofo 

1987-
0004-8040 

1870 1996 Patikėjimo 

1) Pastatas - Muziejus, 
K. Petrausko g. 31 

1992-
2005-5016 

1922 1974 Patikėjimo 

2) Pastatas - Muziejus, 
Salako g. 18 

1999-
4028-7014 

1932  Patikėjimo 

1) Pastatas - 
Administracinis, S. 
Daukanto g. 25 

1987-
0000-2016 

1870  Nuosavybės teisė 

Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų. Veikia 
Vytauto pr. 79 Kauno 
kultūros centro 

"Tautos namai" 
patalpose 

    

Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų. Veikia L. 
Sapiegos 5, Kauno 
valstybinės 
filharmonijos 
patalpose.  
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Sandėliavimo 63,85 

Kultūros 292,68 

Administracinė 46,7236 

Kultūros 1013,49 

Kultūros 148,45 

Administracinė 706,51 

  

  



 

 

7 Kauno 
pučiamųjų 
instrumentų 
orkestras 
„Ąžuolynas" 

Koncertinė 
įstaiga 

BĮ Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų.  Veikia 
Vytauto pr. 79 
kkultūros centro 
"Tautos n
patalpose

8 Kauno muzikos 
ansamblis 
„Ainiai" 

Koncertinė 
įstaiga 

BĮ 1) Pastatas 
Administracinis 
pastatas, L. Zamenhofo 
g. 6 

9 Kauno kamerinis 
teatras  

Teatras BĮ 1) Pastatas
Kęstučio g. 74A

10 Kauno šokio 
teatras „Aura"  

Teatras BĮ 1) Negyvenamoji 
patalpa -
Daukšos g. 30A

     2) Negyvenamoji 
patalpa -
Daukšos g. 30A

11 Kauno 
pantomimos ir 
plastikos teatras 

Teatras BĮ 1) Pastatas 
Administracinis
M.Daukšos g.34

12 Viešoji įstaiga 
Kauno mažasis 
teatras 

Teatras VšĮ 1) Pastatas 
Administracinis
M.Daukšos g.34

13 Kauno miesto 
savivaldybės 
Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka 

Biblioteka BĮ 1) VB  suaugusiųjų 
skaitytojų
aptarnavimo skyrius, 
Laisvės  al.57

     2) “Aušros” padalinys, 
Aušros g.37

     3) Žaliakalnio 
padalinys, Savanorių 
pr.56 

     4) Senamiesčio 
padalinys, A. Ma
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Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų.  Veikia 
Vytauto pr. 79 Kauno 
kultūros centro 

"Tautos namai" 
patalpose 

    

1) Pastatas - 
Administracinis 
pastatas, L. Zamenhofo 

1987-
0004-8040 

1870 1996 Patikėjimo 

1) Pastatas-klubas, 
stučio g. 74A 

1995-
0010-0034 

1950  Patikėjimo 

1) Negyvenamoji 
- Patalpos, M. 

Daukšos g. 30A 

1990-
9000-
2023:0001 

1938  Nuomos sutartis iki 
2014-09-01 

2) Negyvenamoji 
- Patalpos, M. 

Daukšos g. 30A 

1990-
9000-
2023:0002 

1938  Patikėjimo 

1) Pastatas – 
Administracinis, 
M.Daukšos g.34 

1990-
7000-3011 

1907  Patikėjimo 

1) Pastatas – 
Administracinis, 
M.Daukšos g.34 

1990-
7000-3012 

1907  Panaudos iki 2015-
15 

1) VB  suaugusiųjų 
tojų 

aptarnavimo skyrius, 
Laisvės  al.57 

- - - Patikėjimo 

2) “Aušros” padalinys, 
Aušros g.37 

- - - Patikėjimo 

3) Žaliakalnio 
padalinys, Savanorių 

- - - Patikėjimo 

4) Senamiesčio 
padalinys, A. Mapu 

- - - Patikėjimo 
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Administracinė 79,56 

Kultūros 565,27 

Nuomos sutartis iki Kita 86,18 

Administracinė 278,35 

Administracinė 170,1 

-07- Administracinė 312,77 

Kultūros 531 

Kultūros 108 

Kultūros 85 

Kultūros 87 



 

 

g.18 

     5) Palemono padalinys, 
Stoties g.2 / Marių 
g.14 

     6) Panemunės 
padalinys, Vaidilos 
g.27 

     7) Z.Kuzmickio 
padalinys, Raseinių 
g.26 

     8) Lampėdžių 
padalinys, Romuvos 
g.48 

     9) Šančių padalinys, 
Sandėlių 7 /Drobės 
g.36 

     10) “Demokratų“ 
padalinys, Kulvos g.24,

     11) Garažas, Kulvos 
g.24 

     12) Julijanavos 
padalinys, Veiverių 
g.71 

     13) Aleksoto padalinys, 
Veiverių g.43

     14) Petrašiūnų 
padalinys, 
Ekskavatorininkų g.8 
(naujai skirtos patalpo
remontuojamos)

     15) “Saulėtekio” 
padalinys, K.Baršausko 
g. 92 

     16) Neries padalinys, 
Varnių g.36 

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

5) Palemono padalinys, 
Stoties g.2 / Marių 

- - - Patikėjimo 

6) Panemunės 
padalinys, Vaidilos 

- - - Patikėjimo 

7) Z.Kuzmickio 
padalinys, Raseinių 

- - - Patikėjimo 

8) Lampėdžių 
padalinys, Romuvos 

- - - Patikėjimo 

9) Šančių padalinys, 
Sandėlių 7 /Drobės 

- - - 

10) “Demokratų“ 
padalinys, Kulvos g.24, 

- - - Patikėjimo 

11) Garažas, Kulvos - - - Patikėjimo 

12) Julijanavos 
padalinys, Veiverių 

- - - Privati nuosavybė 

13) Aleksoto padalinys, 
Veiverių g.43 

- - - Patikėjimo 

14) Petrašiūnų 
padalinys, 
Ekskavatorininkų g.8 
(naujai skirtos patalpos, 
remontuojamos) 

- - - Patikėjimo 

15) “Saulėtekio” 
padalinys, K.Baršausko 

- - - Patikėjimo 

16) Neries padalinys, 
Varnių g.36 – 43 

- - - Patikėjimo 
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Kultūros 115 

Kultūros 95 

Kultūros 212 

Kultūros 48 

 -  - 278 

Kultūros 79 

Kultūros  

  110 

Kultūros 284 

Kultūros 165 

Kultūros 85 

Kultūros 57 



 

 

     17) Vingytės padalinys 
(Keramikos gamykla), 
J.Borutos g.23

     18) Ūk. pastatas, 
Stoties g.2 / Marių 
g.14 

     19) Garažas, Perlojos 
g.41 

     20) “Berželio” 
padalinys, Taikos 
pr.113 b 

     21) Tirki
padalinys, Tirkiliškių 
g.51  

     22) Ūk. pastatas, 
Aušros g.37

     23) Girstupio 
padalinys, Kovo 11 
osios g.24

     24) “Šaltinio” 
padalinys, 
Raudondvario p

     25) “Švyturio” 
padalinys, Pramonės 
pr.28  

     26) Kalniečių 
padalinys, Savanorių 
pr.226 

     27) VB vaikų 
literatūros, V.Krėvės 
pr.97A 

     28) J.Gruodžio 
padalinys, Jonavos 
g.182 

     29) Petrašiūnų 
padalinys, 
M.Gimbutienės g.12A

[Kauno miesto kultūros sektoriaus įtaka regiono savitumui

17) Vingytės padalinys 
(Keramikos gamykla), 

orutos g.23 

- - - 

18) Ūk. pastatas, 
Stoties g.2 / Marių 

- - - Patikėjimo 

19) Garažas, Perlojos - - - Patikėjimo 

20) “Berželio” 
padalinys, Taikos 

 

- - - Patikėjimo 

21) Tirkiliškių 
padalinys, Tirkiliškių 

- - - Patikėjimo 

22) Ūk. pastatas, 
Aušros g.37 

- - - Patikėjimo 

23) Girstupio 
padalinys, Kovo 11 – 
osios g.24 

- - - Patikėjimo 

24) “Šaltinio” 
padalinys, 
Raudondvario pl.230 

- - - Patikėjimo 

25) “Švyturio” 
padalinys, Pramonės 

- - - Patikėjimo 

26) Kalniečių 
padalinys, Savanorių 

- - - Patikėjimo 

27) VB vaikų 
literatūros, V.Krėvės 

- - - Patikėjimo 

28) J.Gruodžio 
padalinys, Jonavos 

- - - Patikėjimo 

29) Petrašiūnų 
padalinys, 
M.Gimbutienės g.12A 

- - - Patikėjimo 
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 -  - 46 

Kultūros  

Kultūros  

Kultūros 272 

Kultūros 84 

Kultūros  

Kultūros 324 

Kultūros 104 

Kultūros 117 

Kultūros 86 

Kultūros 243 

Kultūros 94 

Kultūros 70 



 

 

     30) “Versmės“ 
padalinys, Šiaurės 
pr.41 – 36

     31) Vitebsko padalinys, 
P.Lukšio g.60/58

     32) Eigulių padalinys, 
Šiaurės pr.95

     33) Romainių  
padalinys, Chodkevičių 
g.6 

     34) “Skrydžio” 
padalinys, Kalni
g.174 

     35) “Ryto” padalinys, 
Prancūzų g.49

     36) Šilainių padalinys, 
Vėtrungės g.2

     37) VB jaunimo, 
meno-muzikos skyrius, 
Savanorių pr.377

     38) “Dainavos” 
padalinys, Savanorių 
pr.380 

14 Kauno kultūros 
centras „Tautos 
namai" 

Kultūros 
centras 

BĮ 1) Pastatas 
namai, Vytauto pr. 79

15 Viešoji įstaiga 
"Girstučio" 
kultūros ir sporto 
centras 

Kultūros 
centras 

VšĮ 1) Pastatas
rūmai, Kovo 11
g. 26 

16 Viešoji įstaiga 
"Teatro 
projektai" 

Kita 
kultūros 
įstaiga 

VšĮ 1) Negyvenamoji 
patalpa -
patalpos 
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30) “Versmės“ 
padalinys, Šiaurės 

36 

- - - Patikėjimo 

) Vitebsko padalinys, 
P.Lukšio g.60/58 

- - - Patikėjimo 

32) Eigulių padalinys, 
Šiaurės pr.95 

- - - Patikėjimo 

33) Romainių  
padalinys, Chodkevičių 

- - - Patikėjimo 

34) “Skrydžio” 
padalinys, Kalniečių 

- - - Patikėjimo 

35) “Ryto” padalinys, 
Prancūzų g.49 

- - - Patikėjimo 

36) Šilainių padalinys, 
Vėtrungės g.2 

- - - Patikėjimo 

37) VB jaunimo, 
muzikos skyrius, 

Savanorių pr.377 

- - - Patikėjimo 

38) “Dainavos” 
padalinys, Savanorių 

- - - Patikėjimo 

1) Pastatas - Kultūros 
namai, Vytauto pr. 79 

1993-
5055-8013 

1935  Patikėjimo 

1) Pastatas-kultūros 
rūmai, Kovo 11-osios 

1997-
4022-4026 

1974  Panaudos iki 2014-
15 

1) Negyvenamoji 
- Įstaigos 
 

1994-
0020-
3018:0008 

1940  Panaudos iki 2012-
01 
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Kultūros 78 

Kultūros 431 

Kultūros 132 

Kultūros 120 

Kultūros 82 

Kultūros 182 

Kultūros 87 

Kultūros 172 

Kultūros 150 

Kultūros 4.941,63 

-04- Kultūros 6.397,91 

-11- Administracinė 19,64 



 

 

17 Kauno 
menininkų 
namai 

Kita 
kultūros 
įstaiga 

BĮ 1) Pastatas
namai V. Putvinskio g. 
56 

18 Viešoji įstaiga 
"Ąžuolyno 
meškučių cirkas" 

Kita 
kultūros 
įstaiga 

VšĮ 1) Pastatas 
A. Juozapavičiaus pr. 
25A 

     2) Pastatas 
A. Juozapavičia
25A 

19 Viešoji įstaiga 
Kauno įvairių 
tautų kultūrų 
centras 

Kita 
kultūros 
įstaiga 

VšĮ 1) Negyvenamoji 
patalpa -
Administracinės 
patalpos, Gertrūdos g. 
58 

     1) Negyvenamoji 
patalpa -
Administracinės 
patalpos, Gertrūdos g. 
58 

20 VšĮ "Artkomas" Kita 
kultūros 
įstaiga 

VšĮ Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų. Registracija 
adresu Šiaurės pr. 5
15. 

21 Kauno kino 
studija 

Kita 
kultūros 
įstaiga 

VšĮ Pastatas 
Laisvės al. 54
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1) Pastatas-Kultūros 
namai V. Putvinskio g. 

1993-
0052-
3015-0002 

1930  Patikėjimo 

1) Pastatas - Sandėlis, 
A. Juozapavičiaus pr. 

1991-
7002-8038 

1917  Panaudos iki 2013-
30 

2) Pastatas - Sandėlis, 
A. Juozapavičiaus pr. 

1991-
7002-8049 

1917  Panaudos iki 2013-
31 

1) Negyvenamoji 
- 

Administracinės 
patalpos, Gertrūdos g. 

4400-
2001-
4793:1698 

1973 2004 Panaudos sutartis iki 
2016-11-15 

1) Negyvenamoji 
- 

Administracinės 
patalpos, Gertrūdos g. 

4400-
2001-
4760:1697 

1973 2004 Panaudos sutartis iki 
2016-07-29 

Neturi juridiniu 
pagrindu  valdomų 
patalpų. Registracija 
adresu Šiaurės pr. 5-

    

Pastatas - Kino teatras, 
Laisvės al. 54 

1993-
8027-4011 

1938  Panauda 
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Kultūros ir 
švietimo 

551,61 

-11- Sandėliavimo 1364,16 

-11- Sandėliavimo 481,38 

Panaudos sutartis iki Administracinė 170,86 

Panaudos sutartis iki Administracinė 163,28 

  

Kultūros n.d. 



 

 

PRIEDAS 2  KAUNO MIESTO GYVENTOJŲ KULTŪ
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OJŲ KULTŪROS POREIKIŲ TYRIMAS.  DUOMENŲ SUVESTINĖ
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VESTINĖ 
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