LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS
PIRMININKO ATASKAITA UŽ 2010 METUS
2010 LDS KS įgyvendinti PROJEKTAI:
1. Tarptautinė Baltijos šalių keramikos paroda „Pavasaris 2010“ (kovas – geguţė). Rengė
Ţivilė Bardzilauskaitė-Bergins, Juris Bergins (kuratorius). Keramikos muziejus. Dalyvavo 70
keramikų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Išleistas katalogas.
2. Parodų ciklas „Kitokia tekstilė 2010“ (vyko ištisus metus). Rengė Zinaida Irutė Dargienė ir
grupė „Esame“. Surengtos parodos Seinuose, Kaune, Kazlų Rūdoje, Nidoje, Juodkrantėje,
Marijampolėje. Dalyvavo 25 tekstilininkės. Išleistas katalogas, pirmąkart pristatantis projektą ir
jo dalyves.
3. XVII tarptautinis tapytojų pleneras „Tylos ekspresija II“, skirtas A.Samuoliui atminti
(rugpjūtis). Kuratorius – Gintautas Vaičys. Paţaislio vienuolynas (pleneras ir paroda). Paroda
vėliau rodyta: menų festivalyje „Homo ludens“ Jonavoje, LDS parodų salėje Vilniuje. Dalyvavo
8 menininkai iš Lietuvos ir Latvijos. Sukurtas filmas apie plenerą (aut. Rolandas Karalius).
4. Tęstinis projektas akliesiems ir silpnaregiams „Muziejus neregiui“ (2010 m. lapkritis –
2011 m. balandis). Kuratorė – Violeta Jasevičiūtė. M.Ţilinsko dailės galerija. Nuolatinė
ekspozicija papildyta naujais LDS narių kūriniais. Dalyvavo 6 menininkai.
5. Tarptautinė meno paroda „Fata morgana“ (gruodis – 2011 sausis). Kuratorė – Kotryna
Dţilavjan. Galerija „Meno parkas“. Dalyvavo 23 menininkai iš Lietuvos, JAV, Jungtinės
Karalystės, Islandijos, Estijos, Danijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos. Išleistas katalogas.
6. Kauno senamiesčio šventė ir renginys „Dailininko diena“ (rugpjūčio 27-28 d., Kauno
senamiestis). Rengė G.Vaičys ir Dalia Draugelienė. Dalyvavo 22 menininkai.
7. Akvarelininkų plenerai.

APDOVANOJIMAI
2010 metais įvairius apdovanojimus pelnė LDS Kauno skyriaus pristatyti meno kūrėjai:
1. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija: Leonui Striogai uţ 2010 m. kūrybinius pasiekimus,
surengtas devynias personalines parodas.
2. Lietuvos kultūros ministerijos premija Robertui Antiniui uţ knygą „Į“, laimėjusią Vilniaus
Knygos meno konkurse (teminė grupė – „Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai“).
3. Lietuvos kultūros ministerijos diplomas LDS Kauno skyriui – uţ R. Antinio knygos „Į“
parengimą ir leidybą.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIUS
ŪKINĖS- FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2011 m. balandţio 15 d.
Kaunas
Uţ laikotarpį: 2010 m.
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 2010-12-31 sudarė 324,7 tūkst Lt. Automobilis
Renault Espace yra įsigytas 2005 m. LDS Kauno skyriaus lėšomis. Įsigyjimo kaina - 21,0 tūkst Lt.
Balansinė (likutinė) automobilio vertė 2010-12-31 sudarė 11,3 tūkst Lt. Kito ilgalaikio turto
(inventorius ir pan.) balansinė vertė 2010-12-31 sudarė 54,4 tūkst Lt.
2. Finansinė padėtis
2010 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius surengė 5 projektus. Jų įgyvendinimui
gauta:
2.1 Iš Kultūros rėmimo fondo gauta ir panaudota 24,0 tūkst.Lt. ;
2.2. Iš Kauno m. savivaldybės gauta ir panaudota 7,0 tūkst.Lt.;
2.3. Iš UAB „Ištaka“ gauta parama- 1,0 tūkst.Lt.panaudota projektui „Fata morgana“;
2.4. Iš „OFSL Projektai“ gauta parama -7.0 tūkst.Lt. projektui „Muziejus neregiams“;
2.5. Lietuvos dailininkų sąjunga LDS Kauno skyriui skyrė 8,0 tūkst.Lt. Šios lėšos panaudotos
kūrinių gabenimui, parodinei kultūrinei veiklai naudojamo automobilio prieţiūrai ir kitoms projektų
vykdymo išlaidoms padengti.
2.6. 2010 m. surinkta nario mokesčio - 8025 litai. Šios lėšos naudojamos socialiniams LDS
narių poreikiams. Tai jubiliatų pagerbimas ir LDS narių konferencijos surengimas, gedulo vainikai ir
uţuojautos, nekrologai ir pašalpos LDS nariams;
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 - 974 litai.
3.Organizacinė-ūkinė veikla
LDS Kauno skyrius 2010 m. turėjo 25 nuomininkus. Nuomojamos patalpos LDS Kauno
skyriaus būstinėje - Rotušės a.26 ir Rytų g.18. Didelė dalis nuomininkų yra fiziniai asmenys,
nuomojasi maţas patalpas, esančias rūsiuose, sandėliuose, uţ nedidelę kainą.

Iš patalpų nuomos gauta pajamų 163,0 tūkst Lt. ( 13,5 tūkst. Lt. per mėnesį).
LDS Kauno skyriaus išlaidas sudaro:
1. Darbuotojų darbo uţmokestis
2. Soc.draudimo mokesčiai
3. Įmokos į garantinį fondą
4. Aplinkosauginiai mokesciai (aplinkos teršimo mok.)
5. Komunal.mokesčiai (ryšiai, elektra, šildymas, vanduo ir kt.)
6. Raštinės reikmenys

– 86473 Lt.
– 26727 Lt
– 87 Lt.
– 92 Lt.
– 13117 Lt.
– 459 Lt.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Transporto išlaidos ( degalai, civ.draudimas, prieţiūra)
– 8525 Lt
Amortizaciniai atskaitymai (nusidėvėjimas)
– 1832 Lt.
Patalpų nuomos išlaidos (uţmokestis agentei)
– 400 Lt.
Patalpų remonto išlaidos
– 14062 Lt
Nario mokesčio išlaidos
– 2911 Lt.
Prenumerata (Kauno d, Nemunas,Apskait.ir mokesčių aktual.)
– 598 Lt.
Banko paslaugos
– 568 Lt.
Projektų išlaidos (iš nuosavų lėšų)
– 2297 Lt
Trump. turtas (2 darbo kėdės,srovės stabiliz. laikmena )
– 1014 Lt.
Kitos išlaidos (pašto, sanitarin priem.)
– 297 Lt

2010 m. LDS Kauno skyriui buvo sėkmingi, stengėmės taupyti, neišlaidauti, todėl pavyko
sukaupti nedidelę sumą apyvartinių lėšų, todėl dalinai buvo paremontuotas stogas, išbetonuotos
grindys, tvarkyta elektros instaliacija. Šiems darbams atlikti buvo išleista – 14,1 tūkst.Lt.
LDS Kauno skyriuje dirbo 5 darbuotojai. Jų vidutinis priskaitytas atlyginimas 2010 m. – 1450
Lt. (į rankas - 1028 Lt per mėn). LDS Kauno skyrius pilnai save išlaiko, atlyginimai ir mokesčiai
buvo sumokami laiku, skolų neturėjome.
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