LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS
PIRMININKO ATASKAITA UŽ 2011 METUS
2012 metais sausio 1 d. Kauno skyriuje buvo 290 tikrieji nariai ir 2 garbės nariai
Per ataskaitinį laikotarpį į amžino poilsio vietą palydėjome:
Skulptorių Eriką Daugulį,
keramikę Janiną Šmidtaitę,
odininką Eugenijų Kazinierą Jovaišą,
stiklininką Kazį Valentą Žaltauską.
Per ataskaitinį laikotarpį Kauno skyrius pasipildė 6 naujais nariais (5 įstojo ir 1 atėjo iš kito
skyriaus) ir neteko 6 (4 mirė, 1 atisisakė narystės, 1 išvyko į Klaipėdos skyrių)
Šiuo metu skyriuje yra 286 tikrieji nariai ir 2 garbės nariai.

Kūrybinės veiklos ataskaita
Balandžio 12 d.
2011 LDS KS įgyvendinti PROJEKTAI:
1. „Mes“ – Keramikos simpoziumas, paroda ir katalogas. Organizavo Živilė
Bardzilauskaitė-Bergins. 2011 metais surengtas XI tarptautinis keramikos
simpoziumas „Mes“ bei kilnojamoji paroda, buvo skirta redukciniam degimui ir
viršglazūrinei tapybai. Paroda sulaukė didelio pasisekimo tarp menininkų ir
visuomenės. Buvo įgyvendintas keramikos redukciniam degimui skirtas simpoziumas,
parengtos šio simpoziumo pagrindu kilnojamosios keramikos kūrinių parodos Kauno,
Kauno rajono, Palangos, visuomenei ir svečiams. Paroda taip pat buvo perkelta į
Daugpilį. Išleistas parodos katalogas „Redukcija“. Visuomenė susipažino su
šiuolaikiniais keramikos meno procesais ir jos specifika. Simpoziume dalyvavo 51
profesionalus dailininkas – keramikas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Parodą aplankė
apie 1500 žiūrovų, buvo išleistas katalogas 500 egz. tiražu.
2. Tarptautinis Baltijos šalių stiklo meno projektas „Vitrum Balticum V. Image
Memory“. Organizavo Raimonda Simanaitienė. Tarptautinė paroda, teorinis
seminaras, katalogas. Buvo surengta „VITRUM BALTICUM V. IMAGE MEMORY”
parodos ekspoziciją Kaune, kuri vyko Kauno fotografijos galerijoje. Vėliau ši paroda
buvo eksponuojama Klaipėdos kultūros ir komunikacijos parodų rūmuose.
Suorganizuotą parodą papildė teorinis seminaras ir dailininkų kūrybos vizualiniai
pristatymai. Išleisti VITRUM BALTICUM V. IMAGE MEMORY parodos katalogai. Taip
pat surengtos ekskursijos moksleiviams, studentams apie stiklo meną ir ekspoziciją
Kaune ir Klaipėdoje. Projekte VITRUM BALTICUM V. IMAGE MEMORY buvo
eksponuojama dviejų raiškos priemonių ir dimensijų paroda: čia buvo eksponuojama
stiklo plastika + fotografija, kuri papildė (pratęsė) tūrinio, apimtinio stiklo objekto
įvaizdį bei konceptualų turinį. Projekte dalyvavo 34 profesionalūs stiklininkai iš
Baltijos šalių, parodas aplankė apie 1500 žiūrovų. Išleistas 300 egz. katalogas.
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3. Parodų ciklas „Kitokia tekstilė“. Organizavo Birutė Sarapienė. Projekto „Kitokia
tekstilė“ metu buvo surengtos tradicinės ir šiuolaikinės tekstilės meno parodos
Kaune, Druskininkuose, Marijampolėje, Lazdijuose, Birštone, Vilkijoj, Raseiniuose.
Šiose parodose dalyvavo skirtingų kartų, įvairias menines kryptis plėtojančios
tekstilės menininkės, todėl buvo pasiekta eksponuojamų kolekcijų įvairovė,
išskleistas nūdienos tekstilės raiškos priemonių spektras. Kūrybinis procesas,
kolekcijų formavimas, kūrinių transportavimas ir eksponavimas, parodų pristatymai
vyko simultaniškai ištisus metus. Pastarųjų metų tarptautinės parodos tapo tokios
konceptualios, kad be specialaus pasiruošimo ir paaiškinimo dažnai sunku suprasti
menininko mintį. Tai ypač aktualu rajoninių miestų žiūrovų, ypač jaunimo akiračiui
plėsti. Parodose dalyvavo 22 profesionalios tekstilės menininkės. Surengtos 9
parodos, kurias aplankė apie 2000 žmonių.
4. Pleneras, parodos A. Smuoliui atminti. Organizavo Gintautas Vaičys. 2011 metais
Šveicarijoje ir Pažaislio vienuolyne įvyko jau 18-sis tarptautinis tapytojų pleneras,
skirtas A. Samuoliui atminti. Projektą sudarė pleneras, paroda, pažintinės kelionės ir
diskusijos. 18-tojo plenero koncepcija – „Išgyvenimai“. Sukurtas DVD filmas apie
Šveicarijoje vykusią ekspediciją - plenerą, parengtas TV Pūko išsamus reportažas apie
šį A. Samuolio plenerą. Plenero metu buvo suburti profesionalūs menininkai
kūrybingam darbui, kurie atskleidė šių metų plenero koncepciją.
5. Edukacinė paroda. Menas + menas bendrauti: Ekosfera. Organizavo Violeta
Jasevičiūtė.
6. Restrospektyvinė grafikės Elenos Jakutytės paroda. Organizavo Edmundas
Saladžius, Vidmandas Miliūnas.

ATSIMINIMŲ VAKARAI:
Genovaitė Motiejūnienė
Česlovas Banys
Mečislovas Ostrauskas
Vytautas Povilaitis
PARODOS LDS KAUNO SKYRIAUS KAMERINĖJE SAĖJE:
Akvarelistų sekcijos paroda
PARODOS FILHARMONIJOJE:
Spalio 16 – lapkričio 13 Jūratės Lemkės (vokietija) tapybos paroda
Lapkričio 14 – gruodžio 5 d. Gintauto Vaičio ir Ewos Pohlkes paroda „Dialogas“
01.16 – 02 12 Valerijos Medelinskienės „Vandenų sodai“
02 13 – 03 11 Paroda, skirta Vasario 16 ir Kovo 11-ajai pamineti „Atgimimas“
03 12 – 04 01 tapytojo Donato Valatkos
04 02 – 04 30 grafiko Stasio Aukštuolio
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Santakos II laipsnio garbės ženklai:
- Osvaldas Jablonskis
- Stasys Žirgulis
Santakos III laipsnio garbės ženklai:
- Vladimiras Beresniovas
- Konstancija Dzimidavičienė
Per ataskaitinį laikotarpį Kauno savivaldybės kultūros ir meno premijas gavo:
- Osvaldas Jablonskis
- Leonas Strioga
- Zinaida Dargienė
Burmistro Vileišio medalius gavo:
- Janina Šmidtaitė
- Rasa Andriušytė-Žukienė
- Laima Oržekauskienė
- Jolanta Šmidtienė
- Osvaldas Daugelis
- Aldona Snitkuvienė
- Stasys Žirgulis
Meno asociacijos premija skirta Aušrai Barzdukaitei – Vaitkūnienei.
Gerumo kristalas už meninės veiklos sklaidą ir bendruomeniškumo puoselėjimą skirtas
Vytautui Lagunavičiui.

Išleista ir pristatyta Osvaldo Jablonskio knyga iš serijos „Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai“

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:
1. Borusija
2. Kauno filharmonija
3. Kauno miesto muziejus

Paruoštas skulptūrų statymo Kaune reglamentas.
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ŪKINĖS- FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 m.
2012 m. balandžio 12 d.
Kaunas
1. Ilgalaikis turtas
Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius – pelno nesiekianti organizacija,
todėl ūkinės veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Savarankišką ūkinę veiklą pradėjo 1996
metais. Į LDS Kauno skyriaus balansą 1996 m. liepos mėnesį Lietuvos dailininkų sąjunga
perdavė ilgalaikį turtą ir leido juo naudotis pagal panaudos sutartį. Tai pastatai ir
pagrindinės priemonės:
1.1.Pastatas Rotušės a.26, Kaune – LDS Kauno skyriaus būstinė;
1.2.Pastatas Rotušės a.27, Kaune – LDS Kauno skyriaus įsteigta galerija – viešoji
įstaiga “Meno parkas”;
1.3. Pastatas Rytų. g.18, Kaune ;
1.4.Keramikos pastatas, Jurbarko g.2;
1.5. Inventorius ir kitas ilgalaikis turtas.
Balansinė (likutinė) pastatų vertė 2011-12-31 sudarė 324,7 tūkst Lt.,
automobilio, įsigyto 2005 metais, balansinė (likutinė) vertė 2011-12-31 - 9,4 tūkst Lt.
Kito ilgalaikio turto (inventorius ir pan.) balansinė vertė 2011-12-31 sudarė 54,4 tūkst Lt.
2. Finansinė padėtis
2011 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius surengė 7 projektus.
Jų įgyvendinimui gauta:
2.1 Iš Kultūros rėmimo fondo gauta ir panaudota 36,5 tūkst.Lt. ;
2.2. Iš Kauno m. Savivaldybės gauta ir panaudota 14,0 tūkst.Lt.;
2.3. D.ir A.Rimkevičių studija parėmė projektą „Virtum Balticum“ - 500 Lt.
2.4. Lietuvos dailininkų sąjunga LDS Kauno skyriui skyrė 8,0 tūkst.Lt. Šios lėšos
panaudotos kūrinių gabenimui, parodinei kultūrinei veiklai naudojamo automobilio
priežiūrai ir kitoms projektų vykdymo išlaidoms padengti. Iš viso projektams panaudota
lėšų -59543 Lt.
2.5. Kauno darbo birža, pagal naujo darbo rinkos dalyvio rėmimo programą, daliniam
menotyrininkės darbo užmokesčiui kompensuoti, pervedė 1115 litų.
2.6. 2011 m. surinkta nario mokesčio – 10070 litų, panaudota -2150 Lt. Šios lėšos
naudojamos socialiniams LDS narių poreikiams. Tai jubilijatų pagerbimui ir pašalpoms,
gedulo vainikams ir nekrologams, LDS narių konferencijų išlaidoms padengti.
2.7.Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 2% nuo gyventojų sumokėto pajamų
mokesčio, kurį pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą paskyrė skyriaus darbuotojai, jų
šeimos nariai, draugai ir dalis dailininkų. Šią suma sudaro -303 litai.
3.Komercinė-ūkinė veikla
LDS Kauno skyriaus naudojamo nekilnojamo turto išlaikymui, remontui ir darbuotojų
atlyginimams pajamos gaunamos iš patalpų nuomos. 2011 m. turėjo 29 nuomininkus.
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Iš komercinės ūkinės veiklos (patalpų nuomos) gauta pajamų 147,4 tūkst Lt. ( 12,3
tūkst. Lt. per mėnesį), padaryta sąnaudų 157,0 tūkst Lt., komercinės-ūkinės veiklos
rezultatas -9,6 tūkst. Lt nuostolis.
LDS Kauno skyriaus komercinės ūkinės veiklos išlaidas sudaro:
1. Darbuotojų darbo užmokestis
– 93321 Lt.
2. Soc.draudimo mokesčiai
– 28021 Lt
3. Įmokos į garantinį fondą
– 94 Lt.
4. Aplinkosauginiai mokesciai (aplinkos teršimo mok.)
– 17 Lt.
5. Komunal.mokesčiai (ryšiai, elektra, šildymas, vanduo ir kt.)
– 5550 Lt.
6. Raštinės reikmenys
– 545 Lt.
7. Transporto išlaidos ( degalai, civ.draudimas, priežiūra)
– 5013 Lt
8. Amortizaciniai atskaitymai (nusidevėjimas)
– 1890 Lt.
9. Patalpų nuomos išlaidos (užmokestis agentei)
– 1400 Lt.
10. Patalpų remonto išlaidos
– 18627 Lt
11. Prenumerata (Kauno d, Nemunas,Apskait.ir mokesčių aktual.
– 619 Lt.
12. Banko paslaugos
– 435 Lt.
13. Trump. turtas (kompiut. mobil.tel.ap.)
– 1655 Lt.
14. Kitos išlaidos (pašto, sanitarin priem.)
– 367 Lt
2011 m. nuomojamose patalpose Rytų g.18 atliktas dalinis patalpų remontas: Iame aukte vienoje patalpoje apšildintos ir išbetonuotos grindys, dalis langų pakeista į
plastikinius. Šiems darbams išleista 16,1 tūkst Lt. LDS Kauno skyriaus būstinėje , Rotušės
a.26 suremontuotas prakiuręs stogas, I-ame a. (flygelyje) įstatytos naujos durys. Šiems
darbams išleista 2,5 tūkst.Lt. Iš viso 2011 m. atlikta patalpų remonto už 18,6 tūkst.Lt.
Iš viso gauta pajamų (įskaitant ir finansavimą projektams) 217,6 tūkst.Lt. išleista
219,2 tūkst.Lt. Veiklos rezultatas (įskaitant ir projektus) -1,6 tūkst.Lt.
2011 m. LDS Kauno skyriuje dirbo 5 darbuotojai. Jų vidutinis priskaitytas atlyginimas
– 1572 Lt. , atskaičius mokesčius išmokėta ( į rankas) - 1241 Lt per mėn. LDS Kauno
skyrius pilnai save išlaiko, atlyginimai ir mokesčiai buvo sumokami laiku, skolų
neturėjome.

LDS Kauno skyriaus pirmininkas

Gintautas Vaičys
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