LKS PIRMININKO MYKOLO NATALEVIČIAUS ATASKAITA

30-asis eilinis LKS suvažiavimas vyko 2019 m. balandžio 6 d. Asociacijos narių finansinių
metų pabaigoje buvo 182. LKS ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 6 etatiniai darbuotojai.
LKS TARYBOS VEIKLA
2019 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai, 2020 – 1 posėdis. Į LKS priimti devyni nauji nariai –
kompozitoriai Matas Drukteinis, Jievaras Jasinskis, Agnė Matulevičiūtė, Juta Pranulytė,
Yiorgis Sakellariou, Viltė Žakevičiūtė, muzikologai Giedrius Alkauskas, Robertas Budrys,
Eglė Gudžinskaitė.
LKS Taryba ataskaitinio laikotarpio metu siūlė kandidatus Lietuvos nacionalinei kultūros ir
meno (Z. Bružaitė), Vyriausybės kultūros ir meno premijai (Ž. Martinaitytė), Garbės ženklui
„Nešk savo šviesą ir tikėk“ (L. Rimša). Visi pasiūlyti kandidatai buvo apdovanoti premijomis.
Toliau sprendžiamos problemos pagal 2017 m. sudarytas LKS strategines gaires. Prioritetais
išlieka naujų kūrinių užsakymų situacijos gerinimas, veiklos tarptautiškumo didinimas,
muzikos kritikos ir tyrimų veiklos plėtra, LKS ūkinės padėties gerinimas.
Sprendžiant sektoriaus problemas bendradarbiaujama su Lietuvos meno kūrėjų asociacija,
Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.
Ataskaitinių metų eigoje Pirmininkas dalyvavo visuose Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
posėdžiuose. Taip pat Lietuvos respublikos kultūros pagrindų įstatymo svarstymuose.
Dalyvauta LR Seimo ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje dėl autorinio atlyginimo
apmokestinimo bei susitikimuose su LR prezidento patarėjais dėl menininkų ekonominės
padėties gerinimo. Lietuvos kultūros tarybos vadovybei pristatyta kompozitorių užmokesčio
problema.
Į Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
buvo siūloma kompozitorė Zita Bružaitė ir muzikologė Rasa Murauskaitė. Į Meno kūrėjo ir
meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybą pasiūlyta Eglė Šeduikytė Korienė.
BIUDŽETAS IR ŪKIS
2019 m. LKS pajamos sudarė 407 933 EUR, sąnaudos – 422 376 EUR. 2019 m. veiklos
rezultatas yra -14 443 EUR. Bendri pajamų rodikliai padidėjo 39 178 EUR (2018 m. sudarė
368 755 EUR). Didžiąją dalį nuostolio sudaro Druskininkų kūrybos ir poilsio namų šildymo
sistemos atnaujinimo išlaidos, kurių dydis – 13 328 EUR.
2019 m. LKS veiklai skirta fondų parama sudarė 277 840 EUR.
1. Biudžetinis finansavimas (LTKT, SRTRF) 208 700.
2. Savivaldybių ir kitas finansavimas (LATGA, Baltijos kultūros fondas, Vilniaus miesto
savivaldybė, A. Mickevičiaus institutas) 61 640.
Didžiausias paramos teikėjų trejetukas:
1. Lietuvos kultūros taryba – 208 700 EUR.
2. Asociacija LATGA – 24 640 EUR.
3. Baltijos kultūros fondas – 20 000 EUR.

Iš ūkinės veiklos pajamų daugiausia gauta:
1. Patalpų nuoma Vilniuje – 59 486 EUR.
2. DKN nuoma – 23 998 EUR.
Kitos veiklos pajamos sudaro 25 078 EUR. Iš jų:
1. Pajamos už parduotus bilietus 22 760 EUR.
2. Kitos pajamos 2318 EUR.
Didžiausias veiklos išlaidas 2019 m. sudarė:
1. Administracijos darbo užmokestis 70 816 EUR.
2. DKN išlaikymas 31 242 EUR (iš jų 9 551 EUR administratoriaus atlyginimui).
3. Pastatų Vilniuje išlaikymas 21973 EUR.
LKS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Blogėjančios būklės patalpos kelia vis didesnes problemas. Nuo 2018 m. birželio 30 d.
nepavyksta išnuomoti 188,62 m2 patalpų Traidenio g. 34. Dėl negautų pajamų ir komunalinių
išlaidų nuostolis per metus viršija 11 000 EUR. Antroji problema yra Druskininkų poilsio
namai, kurių nuostolis maksimaliai sumažinus išlaidas ir dedant pastangas didinti klientų srautą
2019 m. sudarė 7 244 EUR (neskaitant 13 328 EUR šilumos sistemos atnaujinimo).
Šią problemą reikia spręsti struktūriškai, kadangi konservatyvios priemonės situacijos išspręsti
nepadeda. Pagal ekonominę logiką būtų protingiausia atsisakyti dalies nepatenkinamos būklės
pastatų ir gautas pajamas investuoti į kitų patalpų atnaujinimą. 2019 m. LKS Taryba pritarė
veiksmams, kurie padėtų detaliau išanalizuoti šią situaciją. UAB „Centro kubas“ ir UAB
„Kovertas“ atliko Traidenio g. 34 ir DKN konsultacinį turto vertinimą, kuris parodė jog 2019
m. pabaigoje Traidenio g. 34 patalpų vertė buvo 178 000 EUR, o DKN – 720 000 EUR.
Pažymėtina, kad 2020 m. kilus koronaviruso pandemijai patalpų pardavimo procesas užtruktų
iki kelių metų dėl nestabilios ekonomikos ir galimai krisiančių nekilnojamojo turto kainų, tačiau
planavimo ir pasirengimo darbus atlikti būtina dabar dėl potencialios grėsmės LKS finansinei
būklei ateityje.
Esamoje situacijoje yra trys pasirinkimo variantai:
1. Konservatyvusis sprendimas – reguliarus investavimas iš LKS ūkinių veiklos pajamų
rezervo.
+ Nėra einamosios finansinės rizikos.
- Nuolatinis DKN subsidijavimo poreikis (apie 7000 EUR per metus), negaunamos pajamos iš
Traidenio g. 34 patalpų ir nuostoliai dėl komunalinių mokesčių.
2. Traidenio g. 34 patalpų pardavimas ir investavimas į DKN.
+ Parduotų patalpų sumos užtektų DKN atnaujinimui.
- Finansinė rizika negauti suplanuotų pajamų.
3. DKN pardavimas, investavimas į Traidenio g. 34 patalpas ir naujų patalpų rezidencijai
įsigijimas.
+ Parduotų DKN patalpų sumos užtektų Traidenio g. 34 patalpoms suremontuoti ir naujo
pastato rezidencijai įsigijimui.
- Finansinė rizika negauti suplanuotų pajamų. Dalis bendruomenės jaučia sentimentus DKN.
Nuo mūsų pasirinkimo priklauso LKS finansinis stabilumas ateityje, kadangi patalpų nuoma
svariai prisideda prie institucijos pajamų ir leidžia išlaikyti esamą personalo struktūrą bei
vykdyti įvairias, mūsų šalies kultūrai būtinas veiklas.

VEIKLA
2019 m. buvo tęsiama Lietuvos kompozitorių sąjungos atnaujinimo ir optimizacijos programa,
pagrįsta 2017 m. suformuotomis strateginėmis gairėmis, kurios apima aktualiausių Lietuvos
šiuolaikinės muzikos kultūros aspektų stiprinimą ir potencialo atskleidimą. Rengiant programą
remtasi gerąja užsienio šalių praktika (Danijos, Švedijos, Norvegijos kompozitorių sąjungų
veikla) bei tvaraus ES kultūros vystymosi gairėmis.
NAUJŲ KŪRINIŲ UŽSAKYMO PROGRAMA
2019 m. užsakyti kūriniai tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintiems menininkams bei
jauniesiems kūrėjams. Kūriniai atlikti ryškiausiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose
„Gaida“, „Jauna muzika“, „Iš arti“, „Permainų muzika“.
Pernai dviejų Lietuvos kultūros tarybos ir asociacijos LATGA lėšomis inicijuotas 32 kūrinių
sukūrimas. Kompozicijas ir garso instaliacijas sukūrė kompozitoriai Algirdas Bružas, Loreta
Narvilaitė, Vidmantas Bartulis, Zita Bružaitė, Giedrė Dabulskienė, Algimantas Kubiliūnas,
Tadas Šileika, Faustas Latėnas, Raimundas Martinkėnas, Dalia Kairaitytė, Ramūnas
Motiekaitis, Dominykas Digimas, Žibuoklė Martinaitytė, Vytautas V. Jurgutis, Monika
Zenkevičiūtė, Linas Rupšlaukis, Šarūnas Nakas, Juta Pranulytė, Mantautas Krukauskas,
Algirdas Bružas, Giedrius Kuprevičius, Matas Drukteinis, Karolina Kapustaitė, Gailė Griciūtė,
Ričardas Kabelis, Agnė Mažulienė.
TARPTAUTINĖ SKLAIDA
2019 m. veiklos akcentas buvo tarptautinė sklaida. LKS darbuotojai atstovavo Lietuvos muziką
mugėje Classical:NEXT. Prioritetinėmis bendradarbiavimo partnerėmis buvo Baltijos ir
Šiaurės Europos šalys. Ėmė veikti Lietuvos kompozitorių sąjungos koordinuojamas Baltijos
šiuolaikinės muzikos tinklas (Baltic Contemporary Music Network). Šis tinklas jungia Baltijos
šalių kompozitorių sąjungas ir kitas institucijas bendroms ir koordinuotoms veikloms, skirtoms
dalinimuisi gerąja praktika, Baltijos šalių muzikos sklaidai bei bendrų projektų organizavimui.
Tinklo susitikimai vyko Taline, Rygoje ir Vilniuje. 2020 m. suplanuoti Baltijos šalių muzikos
pristatymai Latvijos šiuolaikinės muzikos festivalyje „Latvian New Music Days ir „GAS
Festival“ (Švedija). Nuo 2021 m. suplanuota kasmet rengti festivalį „Baltic Music Days“,
kuriame bus pristatyta Baltijos šalių profesionalioji koncertinė ir eksperimentinė muzika.
Festivaliai suplanuoti Estijoje (2021), Lietuvoje (2022).
LKS 2019 m. prisidėjo prie lietuvių muzikos pristatymo festivalyje „Sacrum Profanum“
Lenkijoje. Šis renginys yra vienas iš ryškiausių Lenkijos festivalių, tapęs vienu iš įdomiausių
Europos muzikos renginių. Festivalyje pristatoma šiuolaikinė muzika, kurios tikslas –
panaikinti rimtosios muzikos, dažnai laikomos sudėtinga ir nesuprantama, ir ambicingos
pramoginės eksperimentinės scenos laimėjimų ribas.
Šešių koncertų programoje išsamiai, įvairiai ir apimant visas kartas pristatyti lietuvių
kompozitorių laimėjimai. Trys koncertai pilnai skirti lietuvių muzikai. Festivalyje pristatyta
Andriaus Arutiuniano, Arturo Bumšteino, Dominyko Digimo, Justės Janulytės, Antano
Jasenkos, Egidijos Medekšaitės, Jutos Pranulytės, Justinos Repečkaitės ir Rūtos Vitkauskaitės
kūriniai.
ATLIKĖJŲ REZIDENTŲ PROGRAMA
2019 m. LKS buvo tęsiama atlikėjų rezidentų programa, kuri skatino šiuolaikinės muzikos
atlikimą, jaunuosius Lietuvos atlikėjus bei lietuviškos muzikos sklaidą užsienyje.

Bendradarbiaujant su ansambliu „Synaesthesis“ įvyko kūrybinės dirbtuvės „The Art of Metal“
skirtos populiarinti kontrabosinį klarnetą ir plėtoti šio instrumento repertuarą. LKS atlikėjai
rezidentai įtraukiami į Baltijos šiuolaikinės muzikos tinklo veiklas: 2020 m. suplanuotos
ansamblio „Synaesthesis“ gastrolės Švedijoje.
FESTIVALIAI
Festivalio „Jauna muzika 2019“ programoje buvo pristatyti įdomūs ir ambicingi projektai.
Šiemet festivalį organizavo kompozitorius ir garso menininkas Arturas Bumšteinas bei kuratorė
Monika Lipšic, kurie siekė atnaujinti festivalio koncepciją, turinį ir formą, skatinti rizikingą,
eksperimentinį santykį su koncertine konvencija, aktualizuoti muziką ir garsą kaip gyvą meną,
akcentuojant ne „tikrą meną“, o „tikrą laiką“, į pirmą vieta iškeliant performatyvumą,
propaguojant muzikos klausymosi bei garsinės patirties daugialypiškumą. Naujojo festivalio
tikslas buvo kurti tamprias jungtis tarp skirtingų estetinių krypčių, tarp garso ir vaizduojamojo
meno, tiek muzikos, tiek ir platesniame meno, technologijos, kultūros lauke.
Festivalyje dalyvavo virš 30-ies kompozitorių ir garso menininkų, tarp jų Rie Nakajima ir Pierre
Berthet, Jerome Noetinger, Salome Voegelin, Michal Libera ir Barbara Kinga Majewska, Gailė
Griciūtė ir Viktorija Damerell, Matas Drukteinis, Pawel Romanczuk bei daug kitų, įvairių kartų
kūrėjų iš skirtingų kontekstų, muzikinių ir meno pasaulių.
2019 m. gegužės mėnesį vykęs 35-asis tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis
„Druskomanija“ inicijavo naujų kūrinių ir inovatyvių meno projektų atsiradimą bei prisidėjo
prie jaunųjų kompozitorių kūrybos skatinimo ir populiarinimo Vilniuje ir Druskininkuose;
inicijuojamas projektais skatino kūrybinį tarpdalykinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą.
Festivalis bendradarbiaudamas su Lietuvos ir kitų šalių aukštosiomis muzikos bei meno
mokyklomis į festivalio veiklas įtraukė muzikos ir kitų sričių menininkus bei muzikos atlikėjus,
taip skatindamas tarpdalykinį bendradarbiavimą. Taip pat pritraukė naują auditoriją pristatant
naujus muzikos kūrinius ir garso skulptūras atvirose erdvėse (bažnyčių varpinėse, prie
Druskonio ežero) Vilniuje ir Druskininkuose. Surengė aktyvią informacinės ir reklaminės
sklaidos kampaniją (spauda, internetas, radijas, televizija); Inicijavo edukacinio turinio
renginius: kūrybines dirbtuves dalyviams bei atvirus susitikimus su festivalio kompozitoriais;
Inicijavo aktyvų muzikologų įsitraukimą į festivalį ir skatino kokybiškas kritines šiuolaikinio
meno refleksijas.
Festivalis išlieka svarbia platforma šiuolaikinės muzikos kūrėjams įsilieti į kultūrinį gyvenimą.
DRUSKININKŲ REZIDENCIJA
Vienas iš pagrindinių DAR rezidencijos 2019 metais tikslų buvo atlikėjų ir kompozitorių
bendradarbiavimas. Tai pavyko įgyvendinti sudarant galimybę kartu gyventi ir kurti atlikėjams
ir kompozitoriams projekte su šiuolaikinės muzikos ansambliu „Synaesthesis“.
Kitas svarbus rezidencijos tikslas 2019 metais buvo edukuoti ir plėsti šiuolaikinės muzikos ir
meno auditoriją: menininkai Dominykas Digimas ir Yiorgis Sakellariou sukūrė klausytojams
daugiakanalę garsinę patirtį bendradarbiaujant su Druskininkų jaunimo užimtumo centru jų
teatro salėje.
Uždavinį sudaryti sąlygas atlikėjams ir kompozitoriams bendradarbiauti pavyko įgyvendinti
suteikiant galimybę kartu gyventi ir kurti atlikėjams ir kompozitoriams projekte su šiuolaikinės
muzikos ansambliu „Synaesthesis“. Bendras kūrybinis procesas bei darbo rezultatas tarp
ansamblio ir kompozitorių: Ramūno Motiekaičio (Lietuva), Andreas Trobollowitsch (Austrija)

ir Piotr Bednarczyk (Lenkija) buvo pristatyti Druskininkų bei Vilniaus publikai Draugystės
sanatorijos koncertų salėje, Druskininkuose.
Antrus metus iš eilės bendradarbiaujant su kuratore Monika Lipšic buvo organizuojamas
renginys, siekiant praplėsti šiuolaikinės muzikos ir šiuolaikinio meno auditorijas, bandant
ieškoti sąlyčio taškų, šio etapo eigoje, Druskininkų Vasaros amfiteatre, buvo surengta
paskutinio vasaros Sekmadienio popietė, kur garso pasirodymus atliko: Dovilė Stalioraitytė,
Ieva Sriebaliūtė, Paulius Petraitis, Maarten Daan Brijker ir Philomene Pirecki.
Rezidencijoje toliau buvo vystoma tarptautinių kultūrinių mainų plėtra bendradarbiaujant su
rezidencijomis Estijoje, Švedijoje ir Austrijoje. DAR rezidencijoje viešėjo ir pasirodymus
surengė menininkai Raul Keller ir Erik Alalooga iš Estijos. Menininkas iš Austrijos: Volkmar
Klien bei Švedijoje gyvenantis Pavel Matveev savo darbo rezidencijoje rezultatus pristatė
Studium P erdvėje, Vilniuje. Rezidencijose Austrijoje bei Švedijoje dalyvavo ir savo darbus
pristatė Lietuvių kompozitoriai Arturas Bumšteinas, Juta Pranulytė ir Agnė Matulevičiūtė.

KULTŪROS
DIDINIMAS

PASLAUGŲ

PRIEINAMUMO

IR

INSTITUCIJOS

ATVIRUMO

Siekiant didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir institucijos atvirumą, 2019 m. LKS
Kompozitorių namuose toliau buvo organizuojama visuomeninė veikla. Dalyvauta festivalyje
„Open House Vilnius“ projektu, „Menų dūzgėse“. Bendradarbiaujant su galerija „AV17“
surengta skulptoriaus Nerijaus Ermino paroda. Organizuotas kompozitoriaus A. Šenderovo
atminimo vakaras. Bendradarbiaujant su Švedijos kompozitorių sąjunga suorganizuotas
ansamblio Siden Hedman Duo (Švedija) elektroakustinės muzikos koncertas. Kartu su
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla surengtas koncertas kompozitoriui L. Povilaičiui atminti, o su
chorinės muzikos dainavimo mokykla „Liepaitės“ pristatyta lietuviška vokalinė muzika.
Surengtas seminaras apie autorių teises „Autorinės teisės. Kūrėjo portfelis“.
Siekiant plėtoti ryšius su auditorija 2019 m. LKS dalyvavo Vilniaus knygų mugėje bei
festivalyje „Vilniaus sostinės dienos 2019“. Toliau buvo skelbiamos šiuolaikinės muzikos
naujienos, vertinti šiuolaikinę muziką ir kitas aktualias meno formas bei reiškinius, sudaryti
sąlygas jaunųjų muzikologų, muzikos kritikų, publicistų profesinei raiškai, populiarinti
Lietuvos kompozitorių ir muzikologų profesinę veiklą tinklapyje www.muzikosantena.lt.
2019 m. paremtas muzikologų R. Ambrazevičiaus, R. Astrausko, B. Baublinskienės ir R.
Murauskaitės dalyvavimas užsienio konferencijose. Paremta muzikologės G. Daunoravičienės
knygos leidyba.
Gegužės 4 d., Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre suorganizuotas kompozitoriaus
Algimanto Raudonikio jubiliejinis 85-mečio ir kūrybinės veiklos 60-mečio koncertas „Skinsiu
raudoną rožę“, kuriame kompozitoriaus kūrinius atliko Valstybinis pučiamųjų instrumentų
orkestras „Trimitas“ (diriguojamas Ugniaus Vaiginio) ir solistai Giedrė Kelpšaitė, Judita
Leitaitė, Gabrielė Pavilionė, Kristina Zmailaitė, Lijana Žiedelytė, Paulius Bagdanavičius,
Eugenijus Chrebtovas, Valdemaras Frankonis, Viktoras Malinauskas, Tomas Pavilionis,
Edmundas Seilius, Mečislovas Subelis.
Gegužės 9 d. kartu su Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ surengtas
kompozitoriaus Jono Tamulionio kūrybos vakaras.

Siekiant nuosekliau atstovauti muzikos kūrėjų sektorių, 2019 m. buvo stebima ir analizuojama
naujų koncertinės profesionaliosios ir eksperimentinės muzikos rinka. Buvo tiriama naujų
kūrinių užsakymų apimtis, bendra rinkos situacija ir kainodara. Parengtos honorarų
rekomendacijos bei Lietuvos ir regiono šalių situacijos analizė.
KONKURSAI
2019 m. vyko LKS Geriausių metų muzikos kūrinių rinkimai, kuriuose apdovanoti
kompozitoriai – J. Janulytė, O. Narbutaitė, R. Vitkauskaitė, R. Motiekaitis, Ž. Martinaitytė.
Jaunojo menininko prizas įteiktas A. Kalininui, o specialus Garbės prizas – G. Skėrytei.
Geriausių muzikologijos darbų apdovanojimuose įvertinti muzikologai – R. Stanevičiūtė, D.
Petrauskaitė, V. Gruodytė, J. Katinaitė, D. Vyčinienė. Bendradarbiaujant su M. K. Čiurlionio
menų gimnazija įgyvendinta tarptautinio Lietuvos ir Kosta Rikos fortepijoninės muzikos
festivalio-konkurso, vyksiančio 2020 m. „Šimtmečio muzika“ kūrinių atranka.
13-ąjį kartą vyko chorinės muzikos konkursas „Vox Juventutis“. Pastebimas augantis
kompozitorių profesionalumas, o kartu ir bendras konkurso lygis. 2017 m. pradėta leisti natų
serija „Vox juventutis“ prisideda prie konkurso žinomumo ir prestižo bei jaunųjų kompozitorių
kūrybos
sklaidos.
Konkurso „Vox juventutis“ dalyviams buvo sudarytos sąlygos mėnesį konsultuotis su
kompozitoriumi ir dirigentu, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Vaclovu
Augustinu; dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ repeticijose, taip
pažįstant choro prigimties subtilybes. Buvo surengti du baigiamieji konkurso koncertai –
gegužės 31 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, birželio 2 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčioje. Koncerto Vilniuje metu buvo išrinkti ir apdovanoti laureatai. Konkurso laureatų –
Beatos Juchnevič, Jurgio Kubiliaus ir Salomėjos Petronytės – kūriniai išleisti natų serijoje „Vox
juventutis“.
KONFERENCIJA MUZIKOS KOMPONAVIMO PRINCIPAI
Konferencija savo klausytojams pateikė įvairiapusišką programą, kurioje buvo suderintas
išsamus teorinių temų pateikimas, koncertai, paskaitos bei meistriškumo pamokos. Buvo iš
naujo apmąstyti ir įvertinti įvairialypiai orkestro faktoriai, vaidmuo ir transformacijos
šiuolaikiniuose (muzikos) kontekstuose.
Renginyje dalyvavo žymiausi Lietuvos bei užsienio universitetų, konservatorijų, muzikos
akademijų muzikologai ir kompozitoriai. Konferencijos tema aprėpė didelį spektrą klausimų,
pradedant teoriniais bei istoriniais komponavimo principų aspektais ir baigiant naujausių
šiuolaikinių komponavimo technikų analize.
Orkestro tematikos nagrinėjimas reikšmingai atsiskleidė nacionaliniu mastu, žymint vieno
iškiliausių Lietuvos simfonistų – Eduardo Balsio 100-tąsias gimimo metines. Jo kūrybai
nagrinėti buvo skirta atskira pranešimų sesija.
Konferencijos pranešimų sesijose savo teorines įžvalgas pristatė ir aktualias diskusijas šiais
klausimais skatino pranešėjai iš Lietuvos, JAV, Jungtinės Karalystės, Brazilijos, Graikijos,
Vokietijos, Austrijos, Ukrainos ir Lenkijos. E. Balsio kūrybai nagrinėti buvo skirta atskira
sesija: „Eduardo Balsio kūrybos kontekstai ir (re)interpretacijos“ (lapkričio 21 d. 13:00–16:00
val.).

Teorinę konferencijos dalį papildė ir praktinė. Improvizuoto orkestro idėją pristatė ir ją
praktiškai realizavo Londono improvizatorių orkestro (The London Improvisers Orchestra)
narys Martin Vishnick (UK). Kūrybinės dirbtuvės „LMTA improvizacinis ansamblis“ buvo
skirtos pažinti klasikinės muzikos improvizacijos ypatybes bei praktiškai išmėginti gestais
vadovauti improvizuojančiam ansambliui.
2019 METŲ VEIKLOS APIBENDRINIMAS:
Apibendrinant praeitų metų veiklą būtų galima išskirti šias stiprybes, silpnybes, grėsmes ir
galimybes.
Veiklos stiprybės:
1. Sėkmingas festivalių atsinaujinimas.
2. Baltijos šiuolaikinės muzikos tinklo veiklos inicijavimas.
3. Tarptautinių fondų pasitelkimas, siekiant padidinti finansavimą (Nordic Culture Point, Baltic
Culture Fund).
Veiklos silpnybės:
1. Nuostolingos patalpos (Traidenio g. 34 ir DKN).
2. Žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas.
Grėsmės:
1. Nuostoliai dėl LKS turto nuvertėjimo.
2. Finansavimo sumažėjimas dėl gresiančios ekonominės krizės.
Galimybės:
1. Institucijos lyderystės demonstravimas tarptautiniuose projektuose.
2. Finansavimo pritraukimas iš tarptautinių fondų.
3. Platesnė lietuvių kompozitorių kūrybos sklaida, bendradarbiaujant su tarptautiniais
partneriais.
Didžiausios problemos išlieka dvi – bendras kultūros Lietuvoje finansavimas ir LKS
nekilnojamojo turto situacija. Manome, kad sąjungos finansavimui didėti iš lietuviškų šaltinių
daug erdvės nėra ir norint plėsti veiklas yra neišvengiamas darbas su tarptautiniais fondais. Taip
pat norint užtikrinti finansinį stabilumą ir veiklos tvarumą ateityje, būtina spręsti nekilnojamojo
turto problemas.
Šiuo metu situacija yra nestandartinė, kadangi greta įprastų problemų visuomenė susiduria su
pandemija ir jos keliamomis grėsmėmis. Linkime visiems tvirtumo. Sąjunga deda pastangas,
kad menininkams būtų užtikrintos tinkamos skatinimo priemonės.
Ačiū visiems kolegoms, projektų vadovams ir prisidėjusiems bei palaikiusiems mūsų veiklą.
Sveikatos ir stiprybės visiems.

Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas

Mykolas Natalevičius

Lietuvos kompozitorių sąjungos
Revizijos komisija

Finansinės, ūkinės, organizacinės,
meninės veiklos patikrinimo
AKTAS

Vilnius, 2020 m. kovo 30 d.
Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) revizijos komisijos nariai Austė Nakienė
Jonas Jurkūnas ir Darius Kučinskas, dalyvaujant LKS pirmininkui Mykolui Natalevičiui
ir buhalterei Mildai Puidokaitei - Jaruševičienei, atliko laikotarpio nuo 2019 m. sausio 01
d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. LKS, LKS Tarybos finansinės, ūkinės, leidybinės,
organizacinės ir meninės veiklos reviziją..
Revizija

pradėta 2020 03 30 d.
baigta 2020 03 31 d.

Bendros žinios
2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos kompozitorių sąjungoje buvo 182 nariai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvos kompozitorių sąjungoje dirbo 6 etatiniai
administracijos darbuotojai.
Kasa
LKS kasa, dalyvaujant kasininkei Mildai Puidokaitei - Jaruševičienei, patikrinta 2020 m.
kovo 30 d.
Grynais pinigais buvo kasoje – 2132 Eur 60 ct;
Per kasą neišlaiduotų piniginių dokumentų nėra.
Palyginus su kasos knygos duomenimis pažeidimų nėra.
Patikrinus kasos pajamų ir išlaidų dokumentus pažeidimų nerasta.
Einamosios sąskaitos
2020 m. kovo 30 d. pradžioje LKS lėšos buvo:


Einamosios sąskaitos
Sąskaitos nr.

244.981,71 EUR
Likuti
s

Kreditas

Rezervuota

Galutinis likutis

LT347300010002238495

1 625.00

1.625.00EUR

LT777300010002449860

37 472.64

37.472.64EUR

LT217300010002459889

205 786.13

205.786.13EUR

LT207300010035321955

0.00

0.00EUR

LT577300010076338127

97.94

97.94EUR

Visi įrašai, susiję su sąskaitų operacijomis, pateisinti pirminiais dokumentais.
Neteisėtų įrašų nenustatyta.

Materialinės vertybės
1. Ilgalaikis materialus turtas, kurio pradinė vertė – 498 378,67 Eur (keturi šimtai
devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 67 ct),
likutinė vertė – 2904,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai 00 ct). Ilgalaikio
turto sąrašas – priedas Nr. 1.
2. Materialinės atsargos:
Lietuvos kompozitorių sąjungoje materialinių atsargų nėra. Smulkus inventorius
iki 300 Eur vertės nurašomas į sąnaudas jį atiduodant eksploatacijai, kanceliarinės,
švaros ir kitos prekės perkamos pagal poreikį ir atsargų sąskaitoje nepajamuojamos, jos
taip pat tiesiai nurašomos į sąnaudas. Iš programinio finansavimo lėšų išleisti leidiniai
(knygos, natos ir kompaktiniai diskai), naudojami informacijos ar kitiems tikslams,
apskaitomi už balanso kiekine išraiška (pridedamas sąrašas – priedas Nr. 2).
Atsiskaitymai
2019 m. gruodžio 31 dieną:
1.
Lietuvos kompozitorių sąjungai buvo skolingi:
Prekių ir paslaugų pirkėjai – 5889,96 Eur (priedas Nr. 3)
2.

Lietuvos kompozitorių sąjunga buvo skolinga:
Prekių bei paslaugų tiekėjams – 5570,24 Eur;

Nario mokestis
2019 metų sausio 1 d. nario mokesčio likutis sudarė 1955,68 eur.. Per 2019 m.
surinkta nario mokesčio – 810,00 Eur; panaudota – 1732,00 Eur, iš kurių 1650 eur
pašalpoms mokėti ir 82 eur. kitoms išlaidoms. Nepanaudoto nario mokesčio likutis metų
pabaigai 1033,68 Eur, probleminiai skolininkai – Priede Nr. 3.

Finansavimo šaltiniai
1. Pajamų struktūra
2019 m.,
eur.

proc dalis

TIPINĖS VEIKLOS PAJAMOS

407931

100,0

Pardavimo pajamos

108.562

26,6

Turto nuoma

83.484

20,5

Pajamos už paslaugas ir prekes

25.078

6,1

Finansavimo pajamos

299.369

73,4

Finansavimo pajamos iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų

214.290

52,5

Finansavimo pajamos iš kt šaltinių

43.499

10,7

Gauta parama, nario mokestis

41.580

10,2

2. Pajamos iš ūkinės veiklos
Pajamas iš ūkinės veiklos sudaro ilgalaikė ir trumpalaikė turto nuoma Vilniuje,
apgyvendinimo paslaugos Druskininkų poilsio namuose ir kitos pajamos. Lentelėje
detalizuojama komercinės veiklos pajamų struktūra
eurais

Turto nuomos pajamų detalizacija

procentais

Turto nuoma, iš viso

83484

20,5

Vilniuje

59486

14,6

49850

12,2

9636

2,4

23998

5,9

Pajamos už paslaugas ir prekes detalizacija

25078

6,1

Raudonikio koncerto pajamos už bilietus

22760

5,5

2318

0,6

Ilgalaikė patalpų nuoma Vilniuje
Salės nuoma
Druskininkų poilsio namai

Kitos pajamos ir prekės

3. Finansavimo pajamos
Finansavimo pajamas sudaro finansavimas iš Valstybės bei savivaldybių
biudžeto ir kitas finansavimas. Gautas finansavimas iš valstybių ir savivaldybių biudžeto
yra 216.200 eur, iš jo 1.910 eur. buvo grąžinta ir 214.290 eur panaudota (finansavimo
pajamos), kito finansavimo gauta 61.640 eur, iš jo panaudota 43.499 eur.

1
2
1
1
2
3
4
5.
6.

Šaltinis
Valstybės biudžetas
Lietuvos kultūros taryba
Spaudos, radijo ir televizijos
fondas
Savivaldybių biudžetas
Vilniaus miesto savivaldybė
Kitas finansavimas
LATGA
Cultural Endowment of
Estonija
Institut Adama Mickiewicza
Lietuvos kultūros taryba
Cultural Endowment of
Estonija
Kitas*

Finansa
vimo
likutis
201901-01

7.000

13.893
3.927
24.820

Gautas
finansavimas

Panaudotas
finansavimas

Gražinta
s
finansav
suma,
proc. suma,
proc.
imas
eur
dalis eur
dalis
214.700 77,3
212.790 82,5
1.910
208.700 75,1
206.790 80,2
1.910
6.000
1.500
1.500
61.640
24.640

2,2
0,5
0,5
22,2
8,9

20.000
4.200
12.800

7,2
1,5
4,6

4.200
12.800

1,6
5,0
2,6
0,4

100

6.701
1.158
257.789

277.840

6.000
1.500
1.500
43.499
18.640

Finansa
vimo
likutis
201912-31

2,3
0,6
0,6
16,9
7,2

13.000
20.000

Detali informacija apie finansavimą pagal šaltinius ir projektus bei panaudotą
finansavimą priede Nr. 5

7.192
2.769
42.961

4. Gauta parama, nario mokestis

2019 m. gauta 39848 eur. paramos, iš jos sąjungos nariui kompozitoriui R.
Motiekaičiui nukentėjus nuo gaisro remti buvo surinkta ir pervesta 34296 eur, kita
parama panaudota pagal paramos tikslus. Iš viso paramos 39848 ir nario mokesčio 1732
finansavimo pajamos 41.580 eur

Suteikta /
gauta
panaudota
34296
34296
32076
1000
1000
220

Paramos teikėjas

Paramos tikslas
R. Motiekaičiui remti

fiziniai asmenys
UAB Ginstata
UAB Amteka
Kiti juridiniai asm
M.K Čiurliono vardo
premijai
A. Raudonikio
jubiliejiniam koncertui

V. Landsbergio
fondas

UAB Arja

Ūkinės komercinės veiklos pajamos – sąnaudos
1. Ūkinė komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos*
PAJAMOS IŠ VISO:

84564

NUOMA

59486

Ilgalaikė patalpų nuoma Vilniuje

49850

Salės nuoma

9636

PASLAUGOS, PREKĖS

25078
22760

Kitos pajamos

2318

SĄNAUDOS

78393

PASLAUGŲ SAVIKAINA

24264

A. Raudonikio koncerto išlaidos**
Jauna muzika išlaidos**

4000

4000

2000
52
39848

gyventojai, skyrę GPM dalį
Iš viso

Komisiniai už bilietų pardavimą

1500

2000

UAB Juozapas pas
žurnalistus

Pajamos už bilietus (Raudonikio koncertas)

1500

795
21142
2327

52
39848

PATALPŲ IŠLAIKYMO KAŠTAI
Komunalinės išlaidos ir ūkio eksploatacinės

33760
21973

Kompensuotos komunalinės ir eksploatacinės
išlaidos

-11394

Ūkvedžio, valytojos darbo užmokesčio išlaidos
Kitos ūkio išlaidos (einamosios remonto
paslaugos, apsauga, kilimėlių keitimas, ūkio,
švaros prekės ir kt)

16217

BENDROS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20369

6964
716

Darbo užmokesčio kaštai iš viso
Administracijos darbo užmokestis
iš jo darbuotojo išeitinė išmoka ir kompensacija už
nepanaudotas atostogas

70816

Iš jo kompensuotos išlaidos

-70100

7098

Transporto sąnaudos

4624

Ryšių paslaugos

2202

Reprezentacinės išlaidos

2041

Turto nusidėvėjimas

271

Kitos bendrosios išlaidos

9084

Beviltiškos skolos

1700

REZULTATAS

6173

* be Druskininkų poilsio namų
** Gautos paramos/finansavimo sąnaudos neskaičiuojamos

2. Ūkinės komercinės veiklos Druskininkuose pajamos / sąnaudos
DRUSKININKŲ KŪRYBOS NAMAI
PAJAMOS

23.998

IŠLAIDOS

31.242

Komunalinės
Valytojų išlaidos, patalynės
skalbimas

11.574
7.365

Kitos išlaidos

2.752

Administratoriaus darbo užmokestis

9.551

REZULTATAS

-7.244

Remonto išlaidos

13.328
-20572
REZULTATAS

3. Ūkinės – komercinės veiklos rezultatas
Veiklos rezultatas Vilniuje
6.173
Veiklos rezultatas Druskininkuose -20.572
Kitos veiklos rezultatas
-44
Grynasis veiklos rezultatas (nuostolis) - 14443

Buhalterinės apskaitos būklė
LKS finansinių bei ūkinių operacijų apskaitoje trūkumų nerasta. Buhalterinė apskaitos
programa nuo 2019 m. gegužės mėn. 1 d. buvo pakeista, pasirinkus debesų programą B1,
www.b1.lt. Privalumai – nuotolinio darbo galimybė, duomenų saugojimo užtikrinimas,
pastovūs atnaujinimai pagal kintančius reikalavimus, nepriklausymas nuo konkretaus
kompiuterio bei funkcijų integracija.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Tarybos veikla
2019 m. balandis – 2020 m. kovas
Eil.
nr.
1.

Tarybos posėdžių darbotvarkės

Data,
protokolo
numeris
Dėl pagalbos nuo gaisro nukentėjusiam LKS nariui Ramūnui Motiekaičiui 2019 04 18,
organizavimo.
Nr. 2

2.

Dėl kandidatų teikimo į Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą, veikiančią 2019 05 31,
prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
Nr. 3

3.

Dėl kandidatų į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo 2019 06 13,
tarybą.
Nr. 4

4.

1. Dėl Jutos Pranulytės prašymo stoti į Lietuvos kompozitorių sąjungą.
2019 06 25,
2. Meno kūrėjų strateginės programos pokyčiai, naujų kūrinių užsakymų Nr. 5
situacija.
3. Nacionalinių, Vyriausybės premijų ir Garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir
tikėk“ kandidatų rinkimai.
4. Festivalio „Jauna muzika“ organizatorių komandos performavimas.
5. Einamieji klausimai.

5.

1. Neefektyvaus LKS turto pardavimo ir investavimo į Druskininkų kūrybos 2019 09 10,
namus svarstymas.
Nr. 6
2. 2020 m. LKS veiklos planavimas. Strateginių partnerių atranka.
3. VšĮ ISCM Lietuva vadovo kandidatūrų svarstymas.
4. Kompozitoriaus Yiorgis Sakellariou prašymo priimti į LKS svarstymas.
5. Einamieji reikalai.

6.

1. Prašymų priimti į LKS svarstymas. Dokumentus pateikė Matas Drukteinis, 2019 12 17,
Jievaras Jasinskis, Agnė Matulevičiūtė, Silvija Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė, Viltė Nr. 7
Žakevičiūtė.
2. LKS Muzikos fondo pirmininko ir valdybos rinkimai. ISCM Lietuvos
sekcijos ir VšĮ „ISCM Lietuva“ situacija.
3. DAR rezidencijos vadovo rinkimai.
4. Einamieji reikalai: metinės veiklos rezultatų pristatymas, LKS nekilnojamojo
turo pardavimo klausimai ir kt.

7.

1. Naujų narių priėmimas. Pakartotinai svarstomi kompozitorių Silvijos 2020 02 11,
Miliūnaitės-Bliūdžiuvienės ir Viltės Žakevičiūtės prašymai. Svarstomi Nr. 1
dokumentus stoti į LKS Muzikologų sekciją pateikę kandidatai Eglė

Gudžinskaitė, Robertas Budrys, Giedrius Alkauskas.
2. Suvažiavimo datos ir darbotvarkės tvirtinimas.
3. LKS muzikologų sekcijos susitikimo rezultatų pristatymas (pristato
pirmininkė Lina Navickaitė-Martinelli).
4. Einamieji klausimai:
a) LKS narių muzikologų prieiga prie archyvo.
b) Tęstinių pašalpų klausimas.
c) Kiti klausimai.

Tarybos posėdžių protokolai surašyti ir pasirašyti.
Revizijos komisijos nariai

Austė Nakienė
Jonas Jurkūnas
Darius Kučinskas

LKS Tarybos pirmininkas
Buhalterė

Mykolas Natalevičius
Milda Puidokaitė - Jaruševičienė

Lietuvos kompozitorių sąjungos
Revizijos komisija

Kasos patikrinimo
AKTAS

Vilnius, 2020 m. kovo 31 d.

Lietuvos kompozitorių sąjungos kasininkė yra Milda Puidokaitė - Jaruševičienė.
Grynais pinigais rasta:
kasoje – 2132 Eur 60 ct (du tūkstančiai trisdešimt du eurai 60 ct.);
per kasą neišlaiduotų piniginių dokumentų nėra. Palyginus su kasos knygos
duomenimis nustatyta, kad pažeidimų nėra.

Revizijos komisijos nariai:

Austė Nakienė

Jonas Jurkūnas
Darius Kučinskas

LKS pirmininkas

Mykolas Natalevičius

Buhalterė

Milda

Puidokaitė-Jaruševičienė

Lietuvos kompozitorių sąjungos
Revizijos komisija

Nutarimas
(posėdžio protokolas Nr. 1)

Vilnius, 2020 m. kovo 31 d.

Dėl LKS finansinės bei ūkinės veiklos revizijos rezultatų
Revizijos komisija, apibendrindami 2020 m. kovo 30 d. aktą, pažymi, kad LKS ir
LKS Tarybos ūkinė-finansinė, organizacinė, meninė veikla atitinka Lietuvos
kompozitorių sąjungos eilinio 2019-04-06 suvažiavimo nutarimus.
LKS administraciją 2019 m. pradžioje sudarė 6 darbuotojai, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje 6 darbuotojai.
LKS 2019 m. baigė nuostolingai. Druskininkų poilsio namų nuostolis įprastinės
veiklos sudarė 7244 eur, remonto darbai – šildymo sistemos renovacija – kainavo 13.328
eur. Kitų veiklų pelnas 6173 eur. Druskininkų poilsio namų nuostolio nepadengė.
Nuostolį įtakojo ir tai, kad 2019 m. mažesnė finansavimo dalis buvo naudojama
administracinėms reikmėms kompensuoti (2018 m. 85371, 2019 m. 70550), o taip pat
buvo išmokėta išeitinė išmoka darbuotojui, kuri kartu su nepanaudotais atostoginiais
sudarė 7098 eur. Grynasis veiklos rezultatas nuostolis 14443 eur.
Ne visos LKS patalpos buvo išnuomotos. Išsikėlus UAB „Patikimumo garantas“,
nuo 2018 m. birželio 30 d. nepavyko išnuomoti patalpų Traidenio g. 34, kurių bendras
plotas 188,62 m².
. Nuo 2015 m. nepadengtas UAB LORO 1700 eur. įsiskolinimas 2019 m.
įsiteisėjus bankrotui buvo nurašytas.

Revizijos komisija nutaria:
1. Pritarti LKS ir LKS Tarybos veiklai.
2. Rekomenduoti suvažiavimui patvirtinti:
2.1. LKS pirmininko ataskaitą už 2019 m. veiklą;
2.2. LKS Revizijos komisijos 2020 m. kovo 30 d. patikrinimo aktą;
2.3. LKS 2019 m. finansinę atskaitomybę (balansą):
2.3.1. LKS 2019 m. ūkinės veiklos rezultatą (nuostolį) – -14443 eur.

Revizijos komisija suvažiavimui siūlo:
1. Pritarti LKS 2019 m. ūkinei veiklai.
2. Komisija pastebi, kad 2019 m. LKS gavo mažiau pajamų iš Druskininkų
kūrybos namų nei 2018 m. bei patalpos Traidenio g. 34 per 2019 m. taip ir

nebuvo išnuomotos ir jau 1,5 metų yra nenaudojamos, todėl reikėtų
svarstyti turto efektyvaus panaudojimo arba optimizavimo klausimą. Taip
pat pastebima, kad nario mokesčio mokėjimas 2019 m. buvo kritiškai
sumažėjęs, rekomenduotina LKS administracijai gerinti įmokų surinkimą,
Tačiau taip pat pastebėtina, kad kai kurie visuomenėje žinomi kūrėjai
nemoka jo jau keletą metų, net ir gavę raštišką priminimą. Kadangi LKS
įstatuose rašoma, jog tokie kompozitoriai ir muzikologai netenka narystės
sąjungoje, Revizijos komisija rekomenduoja išsiųsti jiems pakartotinį
priminimą, nustatyti pervedimo terminą. Nesulaukus nei mokesčio nei
jokio pasiteisinimo, braukti iš LKS sąrašų.

Revizijos komisijos nariai

Austė Nakienė
Jonas Jurkūnas
Darius Kučinskas

LKS KAUNO SKYRIAUS 2019–2020 M. M. VEIKLOS ATASKAITA
LKS Kauno skyriaus 2019–2020 m. m. laikotarpis buvo paženklintas ir džiugiais, ir liūdnais
įvykiais.
2020 m. sausio 30 d. LKS Kauno skyrius kaip ir visa LKS bendruomenė išgyveno skaudžią
netektį – netikėtai amžinybėn iškeliavo kompozitorius Vidmantas Bartulis.
2020 m. vasario mėnesį į LKS priimta nauja narė – kaunietė kompozitorė Viltė Žakevičiūtė,
kuri kompensavo skyriaus sumažėjimą – LKS Kauno skyrius vėl jungia 12 narių (8 kompozitorius ir
4 muzikologus).
Beje, V. Žakevičiūtė yra naujoji tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ meno
vadovė. Šį darbo barą jai perdavė Z. Bružaitė, rengusi festivalius nuo 2008 m.
Norisi pasidžiaugti, kad Z. Bružaitė, dirbdama daugybę kitų organizacinių darbų (dvi
kadencijos Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkės pareigose, įvairūs projektai – koncertai,
išleistos kompaktinės plokštelės, unikalus menų festivalis Kaune „Atverk langus – penktadienis“ ir
t.t.), gebėjo susitelkti svarbiausiam savo pašaukimui – kūrybai, kuri 2019 m. buvo įvertinta Lietuvos
nacionaline kultūros ir meno premija.
2019 m. lapkričio 16–22 d. d. vyko svarbiausias šiuolaikinės muzikos renginys Kaune – XXIIIasis festivalis „Iš arti“ (rengėjai – VšĮ „Iš Arti“ ir LKS Kauno skyrius). Tai buvo dvyliktasis ir
paskutinysis Z. Bružaitės organizuotas festivalis. Jame pristatytos dvi orkestro (simfoninio ir
kamerinio) muzikos programos ir keturi kameriniai koncertai, pateikę klausytojams labai platų
kūrinių diapazoną išraiškos priemonių ir turinio prasme. Greta jau klasikais tapusių užsienio ir
lietuvių autorių (M. Ravelis ir A. Martinaitis) klausytojai galėjo mėgautis šių dienų avangardine
muzika (garsus lenkų ansamblis „Kwartludium“). Festivalyje skambėjo 12 lietuvių autorių premjeros,
penkios iš jų – Kauno kompozitorių: A. Kubiliūno, Z. Bružaitės, D. Kairaitytės, V. Bartulio ir G.
Pauliukevičiūtės.
„Žvelgdami į šio festivalio istoriją, turime pripažinti vieną faktą: visą nueitą kelią, nuo 1997
m., festivalis išlaikė starto (pirmojo festivalio) deklaruotą kryptį: tarptautinis, šiuolaikinės muzikos
(nuo XX a. muzikinės kūrybos iki šiandieninio avangardo), ženkli festivalio koncertų programos dalis
– lietuviška muzika (lietuvių klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūriniai) ir nesileidžianti festivalio
koncertų tiek atlikimo, tiek programų kokybės kreivė. Manau, kad pastarasis festivalis yra šios
kreivės pakilime. Mano įsitikinimu – vienas geresnių „Iš arti“ istorijoje.“ – rašė A. Kubiliūnas portale
„Muzikos antena“: https://muzikosantena.lt/2019/12/03/algimantas-kubiliunas-truputi-apie-is-arti-irdar-kai-ka/
Plačiau apie festivalį skaitykite:
https://muzikosantena.lt/2019/12/06/ausra-strazdaite-ziberkiene-siuolaikines-muzikos-lapkritiskaune-is-arti/
https://muzikosantena.lt/2019/11/18/vilte-zakeviciute-is-arti-i-dabarti/
Pastaruosius kelerius metus skyrius rudenį tradiciškai surengia naujų sakralinės muzikos
kūrinių koncertus. 2019 m. spalio 26 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje įvyko
Kauno kompozitorių sakralinės muzikos premjerų vakaras „Regėjau versmę“. G. Kuprevičiaus, R.
Martinkėno, G. Pauliukevičiūtės, A. Kubiliūno, D. Kairaitytės, V. Bartulio kompozicijas atliko
dainininkai Ieva Goleckytė (sopranas), Egidijus Bavikinas (tenoras) ir Kauno styginių kvartetas
Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas), Aistė Mikutytė (2-as smuikas), Eglė Lapinskė
(altas), Saulius Bartulis (violončelė). Koncertą vedė projekto kuratorė, muzikologė Kristina
Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.

Šią tradiciją tęsti skatina kaskart Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčią pripildanti
gausi publika ir jos nuoširdūs aplodismentai, gyvai išsakomi klausytojų atsiliepimai ir straipsniai
spaudoje, o taip pat ir pačių Kauno kompozitorių noras dalyvauti šiame projekte.
Plačiau apie tai, skaitykite portale „Muzikos antena“:
https://muzikosantena.lt/2019/11/04/ausra-strazdaite-ziberkiene-regejau-versme-kaunokompozitoriu-premjeru-vakaras/

I. Goleckytė, E. Bavikinas ir Kauno styginių kvartetas atlieka V. Bartulio Psalmę
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje. 2019 m. spalio 26 d.
G. Kuprevičiaus fotografija
Svarbūs 2019 m. įvykiai LKS Kauno skyriui buvo vyriausių jo narių – kompozitorių jubiliejai
– A. Kubiliūno 80-metis, pažymėtas autoriniu koncertu Kauno filharmonijoje
(https://www.7md.lt/muzika/2019-10-25/Neramios-sirdies-muzika) ir G. Kuprevičiaus 75-metis,
pažymėtas šešiasdešimčia renginių – kamerinės ir simfoninės muzikos koncertų, kūrybinių vakarų,
koncertų-pašnekesių Vilniuje, Kaune, Alytuje, Kėdainiuose, Birštone ir daugelyje kitų Lietuvos
miestų (apie jubiliatą rašė svarbiausi žiniasklaidos portalai).

Tarp ryškesnių Kauno kompozitorių premjerų 2019–2020 m. minėtinos:
G. Kuprevičius
Simfonija „Iš plokščiojo pasaulio“, 2019 m. gruodžio 14 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, atl.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas M. Pitrėnas
A. Kubiliūnas
Vokalinis ciklas „Žemės diena“ (ž. autoriaus)
2019-09-24 (premjera) Klaipėdos šiuolaikinės muzikos festivalyje „Permainų muzika 2019“. Atl.
Vokalinis duetas „Cantus Coronatus“: Simona Liamo ir Nora Petročenko, Algirdas Vizgirda (fleita)
ir Birutė Asavičiūtė (fortepijonas). 2019-11-17 Kaune festivalyje „Iš arti“ Kauno filharmonijoje.

Z. Bružaitė
„Vilties mišios“ 2019 m. liepos 14 d. Šventojoje:
https://sventosiosparapija.lt/naujienos-ir-skelbimai/vilties-misios-rasytojai-vidmantei-jasukaityteiatminti
rugpjūčio 15 d. Klaipėdoje:
https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/uostamiestyje-skambes-zbruzaites-vilties-misios-925762
rugsėjo 29 d. Šiauliuose, vasario 16. Jonų bažnyčioje Vilniuje, kovo 11 d. Kauno arkikatedroje.
„Mirusios kopos“ kameriniam ansambliui (Klaipėdos festivalio „Permainų muzika“ ir LKS
užsakymas) – 2019 festivalyje „Permainų muzika“ ir „Iš arti“
„BeMoon“ fortepijonui 2020 premjera Hagoje (Nyderlandai, Šviesė Čepliauskaitė)
D. Kairaitytė
„Nerimo jūra su EdBa garsų inkrustacijomis“ kameriniam orkestrui, atl. Klaipėdos kamerinis
orkestras, dirig. Normunds Šnē (Latvija), Kaune festivalyje „Iš arti“.
„Natiurmortas su jūra“ altui ir fortepijonui, premjera Saarbriukeno Vokietija) vasaros muzikos
festivalyje.
G. Pauliukevičiūtė
„Stiklas“, atl. Kwartludium Kaune, festivalyje „Iš arti“ ir 2020 m. sausio 12 d. Gdanske (Lenkija).
V. Žakevičiūtė
„Magnolijos žiedo paslaptis“ (atl. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dir. Donatas Katkus) atstovavo
Lietuvai Tarptautinėje kompozitorių tribūnoje „Rostrum of Composers“ Argentinoje
Muzikologų leidybiniai darbai:
1) A. Strazdaitė-Ziberkienė sudarė ir parengė straipsnių rinkinį „Lietuvos muzikos paveldo tyrimai:
Valstybingumo idėjos ir religinis paveldas“, 2019 (pagal konferencijų „Valstybingumo ženklai
Lietuvos muzikiniame pavelde“, 2018 ir „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“, 2019 pranešimus)
2) K. Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Juozas Indra. Kompozitorius. Dirigentas. Dainininkas., 2019, knyga
su kompaktine plokštele.
A. Strazdaitė-Ziberkienė skaitė pranešimą „The searches of Lithuanianness in music publications of
the 19th century: definition, connection and situation“ //International Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres IAML kongrese, kuris vyko Krokuvos Jogailos universitete
2019 liepos 14–19 d. d.
LKS Kauno skyriaus pirmininkė

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė

LKS MUZIKOLOGŲ SEKCIJOS PIRMININKĖS
LINOS NAVICKAITĖS-MARTINELLI ATASKAITA
2019 m. LKS muzikologų sekcija plėtojo savo veiklą – mokslo ir populiariosios nuzikologijos darbus:
sekcijos nariai dalyvavo vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, jas organizavo, rengė ir leido
monografijas bei redaguotas straipsnių rinktines, dirbo ekspertų tarybose, konkursų vertinimo
komisijose, redagavo kultūros leidinius ar juose publikavosi.
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko du Muzikologų sekcijos susirinkimai: 2019 m. birželio 4 d. ir 2020
m. vasario 7 d. Pastarajame sekcijos susirinkime buvo atnaujinti, aktualizuoti Geriausių muzikologų
darbų konkurso nuostatai. Susirinkimo metu buvo sutarta teikti siūlymą LKS tarybai dėl trijų naujų
narių – Giedriaus Alkausko, Roberto Budrio ir Eglės Gudžinskaitės – priėmimo į LKS. 2019 m.
pradžioje sekcijos narių gretas papildė dvi muzikologės – Ingrida Alonderė ir Aušra StrazdaitėZiberkienė.
Kaip ir kasmet, sekcijos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse muzikologų
konferencijose. LKS parėmė Rasos Murauskaitės ir Rimanto Astrausko dalyvavimą Baltijos studijų
Europoje konferencijoje „Baltic Solidarity“ Gdanske 2019 m. birželio 26–29 d.; Ryčio
Ambrazevičiaus dalyvavimą konferencijoje „The 9th International Workshop on Folk Music
Analysis“ Birmingemo universitete 2019 m. liepos 1–5 d. ir Beatos Baublinskienės dalyvavimą
kompozitoriaus Stanislawo Moniuszko kongrese, skirtame jo 200-osioms gimimo metinėms ir
UNESCO paskelbtiems S. Moniuszko metams, kuris vyko 2019 m. rugsėjo 27–28 d. Gdanske.
2019-aisiais LKS muzikologų sekcija prisidėjo rengiant dvi tarptautines konferencijas.
2019 m. birželio 13–14 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Stanislovo Moniuškos
200-osioms gimimo metinėms paminėti skirta tarptautinė konferencija „Žymusis vilnietis Stanislovas
Moniuška / Stanisław Moniuszko“.
2019 m. lapkričio 20–22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko 19-oji tarptautinė
kompozitorių ir muzikologų konferencija „Muzikos komponavimo principai: orkestras
šiuolaikiniuose kontekstuose“. Šios konferencijos rėmuose, minint 100-ąsias Eduardo Balsio gimimo
metines, LKS muzikologų sekcija surengė jo kūrybai nagrinėti skirtą atskirą sesiją „Eduardo Balsio
kūrybos kontekstai ir (re)interpretacijos“.
Birželio 4 d. Kompozitorių namuose įvyko Geriausių Lietuvos muzikologų darbų apdovanojimo
iškilmės, kurių metu įteiktos premijos už ryškiausius 2018 m. darbus. Apdovanotiesiems buvo
skaitomos laudacijos, renginio svečiams lietuvių autorių kūrinius atliko Dovilė Kazonaitė (sopranas)
ir Tadas Motiečius (akordeonas).
Vytauto Landsbergio premija skirta muzikologėms Rūtai Stanevičiūtei, Danutei Petrauskaitei ir
Vitai Gruodytei už kultūrinių ryšių, lietuvių ir pasaulio muzikos sampynų Šaltojo karo metais
atskleidimą monografijoje „Nailono uždanga“ (I t. „Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių
muzika“, II t. „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija Šaltojo karo metais“, išleido Lietuvos
muzikos ir teatro akademija).
Onos Narbutienės premija apdovanota muzikologė Jūratė Katinaitė už paveikų asmenybės ir
epochos paveikslą knygoje „Karalių kuria aplinka: operos solistas Vaclovas Daunoras“ (Raimondo
Paknio leidykla).

Penktąjį kartą buvo teikiama Lietuvos kompozitorių sąjungos premija, kuri šiemet skirta
etnomuzikologei Daivai Vyčinienei už sutartinių tradicijos puoselėjimą bei sklaidą pasaulyje ir
plačias tyrimo aprėptis monografijoje „Sutartinių audos“ (LMTA).
Geriausių muzikologų darbų apdovanojimus 2019 m. papildė Vlado Jakubėno premija, įsteigta
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos Vilniuje. Ją pelnė muzikologė Eglė Gudžinskaitė už
aktualią ir profesionalią muzikos kritiką.
2018 m. Lietuvos muzikologų darbus vertino 9 ekspertų komisija: kompozitoriai Mykolas
Natalevičius (pirmininkas) ir Zita Bružaitė, muzikos atlikėjai Gediminas Dačinskas ir Rafailas
Karpis, muzikologai Beata Baublinskienė, Rasa Murauskaitė, Lina Navickaitė-Martinelli, Linas
Paulauskis ir Živilė Tamaševičienė.
Geriausių muzikologijos darbų konkursas rengiamas kasmet nuo 2004 m. Jame premijos teikiamos
už ryškiausius praėjusių metų darbus įvairiose muzikologijos mokslo srityse, taip pat – už Lietuvos
muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą. Premijų steigėjai – Lietuvos kompozitorių sąjunga ir
Vytauto Landsbergio fondas.
2018-aisiais startavusi su pora įžanginių pokalbių, 2019 m. pagreitį įgavo interviu su Lietuvos
muzikologais serija „Muzikologo scena“, kurioje siekiama su šios profesijos atstovais supažindinti
ne tik muzikinę ar kultūrinę, bet ir plačiąją visuomenę – pokalbiai publikuojami „Muzikos antenoje“
ir portale „Lrytas.lt“. Pokalbių seriją kuruoja Rasa Murauskaitė ir Milda Čiužaitė.
Pernai pasirodė arba buvo pristatyta nemažai naujų muzikologijos baro leidinių, kurių autoriai ar
sudarytojai – mūsų bendruomenės nariai. Tarp jų minėtini bent keli.
2019 m. balandžio 17 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta Rūtos Stanevičiūtės,
Danutės Petrauskaitės ir Vitos Gruodytės knyga „Nailono uždanga“. Dalyvavo knygos sudarytojos –
prof. dr. Rūta Stanevičiūtė ir prof. dr. Danutė Petrauskaitė, kompozitorius Šarūnas Nakas, renginį
vedė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė. Dvitomį „Nailono uždanga“, kurį sudaro kolektyvinė monografija
„Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“ ir laiškų knyga „Lietuvių muzikų užsienio
korespondencija 1945–1990“, 2018 m. išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
2019 m. balandžio 23 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko muzikologės dr. Karinos
Firkavičiūtės knygos „Gyvenimas karaimų dainose“ pristatymas. Knygą išleido Lenkijos karaimų
sąjungos leidykla „Bitik“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. „Gyvenimas karaimų dainose“ yra
pirmoji knyga – dainynas, rinkinys, išsamiai pristatantis pasaulietinį Lietuvos karaimų muzikos
palikimą. Į leidinį įtrauktos 27 dainos, lydėjusios žmones įvairiais jų gyvenimo tarpsniais. Dainų
tekstai paskelbti karaimų, lenkų ir anglų kalbomis.
2019 m. gegužės 31 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta muzikologės, Kauno miesto
muziejaus muziejininkės Kristinos Mikuličiūtės-Vaitkūnienės sudaryta knyga su kompaktine
plokštele „Juozas Indra. Kompozitorius. Dirigentas. Dainininkas“. Dalyvavo knygos autorė, Kauno
muzikinio teatro solistas Andrius Apšega (baritonas), pianistė Rūta Blaškytė, Gabrielė Skromanaitė
(sopranas) ir Živilė Kudirkaitė (fortepijonas). Vakarą vedė muzikologė Dainora Merčaitytė.
2020 m. vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatyta Daivos Račiūnaitės-Vyčinienės monografija
„Sutartinių audos“. Pokalbyje dalyvavo Brigita Bublytė, Jurga Jonutytė, Gustaw Juzala ir Julija
Ikamaitė, pokalbį vedė Rūta Gaidamavičiūtė. 2019 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
išleistoje mokslo monografijoje sudėti naujausi etnomuzikologės, habilituotos daktarės, LMTA
profesorės, visą gyvenimą paskyrusios sutartinių tyrinėjimui, atlikimui ir puoselėjimui, tyrimai.

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. PAJAMOS
Lietuvos muzikos informacijos centro (toliau – LMIC) 2019 m. ataskaitinio laikotarpio pajamos –
222 558 eurų, kurių 96 proc. sudaro įvairių fondų finansavimo pajamos. Nepaisant to, 2019 m.
LMIC buvo skirta 251 479 eurų finansavimo, kurių kritinė dalis, konkrečiai, 24 000 eurų buvo
pervesta tik 2020 m. pradžioje pagal naują Lietuvos kultūros tarybos Strateginio kultūros
organizacijų finansavimo tvarką ir Baltijos kultūros fondo specifiką, kai 10 proc. skirto
finansavimo pervedama įvertinus ataskaitas ir projekto įgyvendinimo tinkamumą. Tokia tvarka
sukėlė nemenką finansinį iššūkį, kurį LMIC įveikti pavyko.
Palyginimui pateikiamos penkių pastarųjų ataskaitinių metų LMIC pajamos:

2015–2019 m. LMIC biudžetai (tūkst. eurų)
216,163 222,558
159,523 153,635
126,765

2015

2016

2017

2018

2019

2019 m. LMIC pajamos yra 3 proc. didesnės nei itin sėkmingų praėjusių ataskaitinių metų ir
didžiausios per pastaruosius 10 organizacijos veiklos metų (2009–2018 m. vidutinės LMIC
metinės pajamos – 142,5 tūkst. eurų). Kritiškai svarbų poveikį ir ryškų pokytį LMIC finansavimo
pajamoms padarė Lietuvos kultūros tarybos Strateginė kultūros organizacijų finansavimo
programa, vien pagal kurią skirta 140 tūkst. eurų. 2019 m. LMIC laimėjęs šį konkursą 3 metams
užsitikrino strateginį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą kartu su kitomis 19 stipriausių
nevyriausybinių įvairių kultūros sričių organizacijų, tarp kurių MO muziejus, „Menų spaustuvė“,
Lietuvos šokios informacijos centras, Architektūros fondas, „Rupertas“, „Kūrybinės jungtys“,
„Skalvijos kino centras“ ir kitos.
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2009–2019 m. LMIC biudžeto dinamika
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Metai
2019 m. LMIC veiklos sąnaudas sudarė projektų administravimo ir projektų vykdymo išlaidos.
Viso – 213 433 eurų. Veiklos rezultatas, t.y. pelnas – 9 125 eurų.

2019 m. LMIC veiklos sąnaudos
VISO: 213,433 EUR

Vykdymo
išlaidos
122,898 EUR

Administravimo
išlaidos
90,535 EUR
42%

58%

Projektų administravimo išlaidos
2019 m. LMIC visus metus dirbo 6 darbuotojai: direktorė, vyr. buhalterė, 3 projektų vadovai ir
archyvaras-konsultantas. 2019 m. vidutinis mėnesinis LMIC darbuotojų darbo užmokestis,
atskaičius visus mokesčius – 654 eurų. Palyginimui: vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2019
m. paskutinį ketvirtį buvo 858 eurų atskaičius mokesčius. Siekiant mažinti atotrūkį tarp vidutinių
šalies ir LMIC atlyginimų, be to, atsižvelgiant į didelį LMIC darbo krūvį ir veiklų intensyvumą,
darbuotojam buvo išmokėti priedai.
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Patalpų eksploatavimo išlaidas (šiluminė ir elektros energija, šaltas vanduo, fiksuotas telefono
ryšys, internetas, inventoriaus priežiūra, komunalinės paslaugos, kaip antai šiukšlių išvežimas,
bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymas ir kt., taip pat kanceliarinės prekės) 2019 m.
padengė LMIC steigėja ir dalininkė, t.y. Lietuvos kompozitorių sąjunga, su kuria taip pat pratęsta
neatlygintina metinė patalpų panaudos sutartis. Visa ši dalykinė parama įvertinta 9 306 eurų suma.
Kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais, 2019 m. tiesioginė dalininkės finansinė parama LMIC
veiklai skirta nebuvo.
Pajamų šaltiniai
2019 m. LMIC turėjo 7 pagrindinius pajamų šaltinius: 1) didžiausias – 55 proc. visų LMIC pajamų
– Lietuvos kultūros tarybos (LKT) skirtas finansavimas ir ankstesniais metais užimdavęs
reikšmingą dalį metinio LMIC biudžeto; 2) kitą didelę dalį – 18 proc. – sudarė naujai įsteigto
Baltijos kultūros fondo (BKF) skirtas finansavimas, LMIC veiklą taip pat finansavo 3) Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija (LRKM) pagal Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra
nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinio finansavimo
iš valstybės biudžeto lėšų programą, suteikianti finansavimą administracinėms organizacijų
veiklos išlaidoms – 8 proc., 4) LKT administruojama Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos
programa, kurių šaltinį sudaro surinktas „tuščios laikmenos“ mokestis – 7 proc., 5) Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF) – 4 proc., 6) Asociacijos LATGA fondai – 4 proc.
Septintas LMIC pajamų šaltinis, kuris sudaro 4 proc. – pajamos už parduotus įrašų leidinius,
spausdintines ir skaitmenines natas, partitūrų ir partijų nuomą, taip pat Asociacijos AGATA
išmokėtas kompensacinis atlyginimas muzikos leidėjams už jų įrašų panaudojimą. Dalis šių
pajamų finansinių įstaigos metų pabaigoje bus paskirstytos muzikos autoriams.

2019 m. LMIC pajamų šaltiniai

LKT
126,000 EUR
55%

LRKM
18,000 EUR, 8% „Tuščia laikmena“
16,400 EUR, 7%
Pardavimai
9,592 EUR, 4%
SRTRF
9,000 EUR, 4%
LATGA
7,987 EUR, 4%
BKF
40,000 EUR, 18%

Atskiro paminėjimo vertas Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros projektų rėmimo programos
skirtas 500 eurų finansavimas.
Lietuvos gyventojai 2019 m. LMIC veiklai skyrė 319 eurų pagal GMP 2 proc. paramos modelį.
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2019 m. VEIKLA
2019 m. LMIC sėkmingai įgyvendino pagrindinius veiklos tikslus, kurdamas aukštos kultūrinės
ir išliekamosios vertės, ilgalaikio poveikio Lietuvos muzikos kūrybinius produktus, paslaugas ir
profesionalų žinių turinį, pasitelkdamas formatų, medijų ir sklaidos priemonių įvairovę
nacionaliniu bei tarptautiniu mastu ir taip palaikydamas Lietuvos muzikos ekosistemos įvairovę.
Per nacionalines ir tarptautines partnerystes, tinklaveiką, mokymus ir sąlygų sudarymą
sektorinėms kompetencijos augti, LMIC pastiprino Lietuvos muzikos sklaidos užsienyje
efektyvumą, nacionalinio muzikos sektoriaus konkurencingumą.
2019 m. LMIC išleido 15 įvairių leidinių, įgyvendino dvi koprodukcijas su užsienio įrašų
kompanijomis, surengė 5 sudėtingas, didelių sudėčių ir ilgos trukmės įrašų sesijas, užsakė 17
naujų Lietuvos kompozitorių kūrinių vaikams, leidiniuose iš viso pristatė 42 Lietuvos muzikos
autorių kūrybą. LMIC ambicingai ir veiksmingai dalyvavo tarptautinėse muzikos sektoriaus
tinklaveikos platformose užsienyje, sėkmingai didino „mic.lt“ turinio įvairovę ir auditoriją,
atidarė naują e. parduotuvę „musiclithuania.com“, surengė verslumo mokymus muzikos
profesionalams. Šalia projektų vykdymo LMIC ir toliau sistemingai teikė nemokamas
informavimo bei konsultavimo paslaugas, veikdamas kaip specializuotas kompetencijų centras
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, padėdamas visuomenėms nariams, kultūros profesionalams ir
organizacijoms priimti sprendimus, siekti savo tikslų, rasti partnerių, įgyvendinti sumanymus ir
keisti požiūrį.
2019 m. LMIC vykdė 6 pagrindines projektines veiklas (kiekviena veikla detaliau iškleidžiama
tolimesniame tekste), kurių išlaidų santykiai pateikiami lentelėje žemiau:

2019 m. LMIC projektų vykdymo išlaidos
Leidyba
31,489 EUR
26%

Įrašai
19,640 EUR, 16%
Mokymai
1,954 EUR, 1%
mic.lt
14,878 EUR
12%

Tinklaveika
40,625 EUR
33%

musiclithuania.com
14,312 EUR, 12%

Leidyba ir su ja susijusi garso bei vaizdo įrašų gamyba kartu sudarė 42 proc. visų projektų
vykdymo išlaidų, iš jų 11 proc. arba 13 791 euras buvo skirta albumų leidybai, 8 proc. arba 10 351
euras – natų leidybai ir 6 proc. arba 7 347 eurai – žurnalo leidybai. Kita didelė dalis išlaidų – 33
proc. – buvo nukreipta į tarptautinę tinklaveiką ir į aktyvų dalyvavimą mugėse Lietuvoje. 2019 m.
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tinklaveikos išlaidos stipriai padidėjusios, kadangi LMIC buvo pagrindinis jungtinio Baltijos šalių
prisistatymo tarptautinėje pasaulio muzikos mugėje WOMEX koordinatorius. 24 proc. išlaidų
buvo skirtos dviejų LMIC interneto platformų „mic.lt“ ir „musiclithuania.com“ kūrimui ir
tobulinimui arba priežiūrai ir palaikymui, nuolat generuojant naują turinį.
ĮRAŠAI
Garso įrašai:
• Bronius Kutavičius, oratorijos „Paskutinės pagonių apeigos“ ir „Iš jotvingių akmens“
Atlikėjai: kamerinis choras „Aidija“, Nora Petročenko (mecosopranas), Renata MarcinkutėLesieur (vargonai), Arvydas Jankus, Ramūnas Strolis, Algirdas Jedemskis, Dainius Petručionis,
Tomas Matevičius (ragų pūtėjai), dirigentas Romualdas Gražinis
• Julius Aglinskas, „Daydreamer“
Atlikėjai: ansamblis „Apartment House“
• Zita Bružaitė, „Penktame aukšte: dainos ir dainelės“
Atlikėjai: Zita Bružaitė (balsas), Eglė Janauskaitė (fleita), Chrisas Ruebensas (gitara), Kęstutis
Pavalkis (fortepijonas), Denisas Murašovas (kontrabosas), Gediminas Augustaitis (perkusija)
• Juozas Naujalis, „Svajonė“
Atlikėjai: styginių kvartetas „Mettis“
Vaizdo įrašai:
• Vidmantas Bartulis, „Trečiasis greitasis...“
„Flashmob“ tipo atlikimas Vilniaus geležinkelio stotyje su Arnu (violončelė) ir Lora (smuikas)
Kmieliauskais bei Marta Finkelštein (fortepijonas) ir natų leidinio videopristatymas (režisierius ir
operatorius Šarūnas Akelaitis)
• Julius Aglinskas, „Daydreamer“
Muzikos albumo videopristatymas su britų eksperimentinės muzikos ansambliu „Apartment
House“, jo vadovu Antonu Lukoszevieze ir Juliumi Aglinsku (režisierė ir operatorė Ilmė
Vyšniauskaitė)
LEIDYBA
Muzikos albumai:
• Bronius Kutavičius, „Paskutinės pagonių apeigos“ / „Iš jotvingių akmens“, vinilinė plokštelė
• Julius Aglinskas, „Daydreamer“, CD
• „Zoom In 13: New Art Music from Lithuania“: Egidija Medekšaitė, Albertas Navickas,
Ramūnas Motiekaitis, Goda Marija Gužauskaitė, Rūta Vitkauskaitė, Žibuoklė Martinaitytė,
sklaidos ir skatinimo CD užsienio auditorijai + internetinis grojaraštis
• „Kompozitorių alter ego“ (kuratorius – Linas Paulauskis): Giedrius Kuprevičius, Algirdas
Klovas, Vaclovas Augustinas, Linas Rimša, Antanas Jasenka, Tomas Kutavičius, Marius
Salynas, Božena Čiurlionienė, Ieva Marija Baranauskaitė, Beata Juchnevič, Andrius Šiurys,
Gailė Griciūtė, Raminta Naujanytė, Monika Zenkevičiūtė, internetinis grojaraštis
• „Note Lithuania: Experimental/Electronic“ (komisija – Ugnius Liogė, Jurijus Dobriakovas,
Justinas Mikulskis, Inga Ramoškaitė, Nerijus Damaševičius, Radvilė Buivydienė): „Vėlių
namai“, Patris Židelevičius, „Skeldos“, Daina Dieva, „Distorted Noise Architect“, NULIS:S:S:S,
„Tiese“, „Unit 7“, „Fume“, Phil Von, „Nortas“, „Raguvos“, „avidja/devita“, sklaidos ir
skatinimo CD užsienio auditorijai + internetinis grojaraštis
2019 m. LMIC toliau tęsė partnerystę su Berlyno muzikos sklaidos agentūra „Dense
Promotion“, kuri LMIC išleistus produktus išplatino po tarptautinį įvairių formatų muzikos
žiniasklaidos tinklą. 2019 m. sulaukta skirtingų pasaulio radijo stočių lietuviškos muzikos
transliacijų, įvairių recenzijų ir atsiliepimų iš britų, amerikiečių, italų, prancūzų, šveicarų,
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vokiečių, belgų, lenkų, ispanų, latvių ir kitų spausdintinių ir elektroninių muzikos, meno ar
kultūros žurnalų, tinklaraščių (iš viso daugiau kaip 90 skirtingų pozicijų apie Lietuvos muziką).
Koprodukcijos:
• Mirga Gražinytė Tyla, Raminta Šerkšnytė, Giedrė Šlekytė
Atlikėjai: „Kremerata Baltica“, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Vilniaus miesto
savivaldybės choras „Jauna muzika“, Lina Dambrauskaitė (sopranas), Justina Gringytė
(mecosopranas), Tomas Pavilionis (tenoras), Nerijus Masevičius (bosas-baritonas)
Koprodukcija su „Deutsche Grammophon“, išleista 2019 lapkritį
Nepaisant to, kad LMIC turi didelę tarptautinių įrašų koprodukcijų patirtį (ši koprodukcija – 37oji), pirmą kartą per beveik 20 metų su tokiu klasikinės muzikos įrašų gigantu kaip „Deutsche
Grammophon“ pavyko pasirašyti nepaprastai palankią sutartį, pagal kurią fonogramos teisės
LMIC grįš po 7 metų, o albumo pardavimai ir pasiklausymų interneto platformose pajamos
generuos ekonominę naudą ne tik LMIC, kaip įrašų gamintojui, bet ir muzikos autorei. Be abejo,
tokias išskirtines sąlygas sukūrė Mirgos Gražinytės-Tylos vardas ir stipri derybinė galia, todėl
tokio rizikingo, iš pirmo žvilgsnio utopinio, daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių pareikalavusio
LMIC inicijuoto sumanymo rezultatus galima įvertinti nepaprastai teigiamai.
• Vykintas Baltakas, antrasis autorinis CD („Ouroboros – Zyklus I“, „Redditio“, „Lift to Dubai“)
Koprodukcija vykdoma su „Kairos“ (Austrija)
Edukaciniai natų leidiniai:
• pjesės smuiko pradinukams „Žiogo istorijos“ (kuratorė – Loreta Pugačiukeinė), užsakyta 12
naujų kūrinių vaikams, kuriuos sukūrė Vidmantas Bartulis, Algirdas Klova, Egidija Medekšaitė,
Albertas Navickas, Kristina Vasiliauskaitė, Rūta Vitkauskaitė
• Zita Bružaitė, „Penktame aukšte: dainos ir dainelės“, edukacinis natų ir muzikos įrašų CD
formatu komplektas, įdainuotas pačios autorės su Kęstučio Pavalkio suburta džiazo muzikantų
grupe; jame – 5 naujos ir 12 anksčiau parašytų dainų
Natų leidiniai profesionalams:
• Vidmantas Bartulis, „Trečiasis greitasis“, smuikui, violončelei ir fortepijonui
• Bronius Kutavičius , „Iš jotvingių akmens“, vokaliniam ansambliui, netradiciniams ir liaudies
instrumentams (grafinė ir praktinė atlikimo partitūros)
• Juozas Naujalis, „Svajonė“, styginių kvartetui (natų leidinys pritaikytas ir styginių orkestrui),
išleista kartu su garso įrašu
• Eduardas Balsys, „Eglė žalčių karalienė“, šeši fragmentai iš baleto smuikui ir fortepijonui
Žurnalas:
„Lithuanian Music Link“, 2019 sausis–gruodis, Nr. 22 (10 išsamių autorinių tekstų), spausdintas
leidinys anglų kalba, internetinė versija lietuvių ir anglų kalbomis pateikiama LMIC tinklalapyje
„mic.lt“. Žurnalo sudarytojos ir redaktorės: Lina Navickaitė-Martinelli ir Asta Pakarklytė; žurnalo
redakcinė kolegija: Vitalijus Gailius, Jūratė Katinaitė, Mantautas Krukauskas, Rūta Skudienė,
Rūta Stanevičiūtė, Emilija Visockaitė.
MIC.LT
2018 m. vėlyvą pavasarį prie LMIC komandos prisijungė alternatyvios muzikos kritikė ir
apžvalgininkė Emilija Visockaitė, tapusi tinklalapio „mic.lt“ redaktore. Kartu su ja buvo nuspręsta
didinti internetinės muzikos žinių erdvės „mic.lt“ įvairovę ir atvirumą, skelbiant viešus kvietimus
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tekstų autoriams, nekantraujantiems rašyti muzikos temomis; intensyvinant muzikos žanrų
įvairovę. Ši veikla dar stipriau ir sėkmingiau išplėtota 2019 m.
2019 m. platformoje „mic.lt“ buvo dar daugiau į skirtingus muzikos žanrus, jų autorius ir
auditorijas nutaikyto turinio. Džiazas, postfolkloras, alternatyva, elektronika, pogrindinė
eksperimentika ir kitos muzikos nišos lygiomis sąlygomis atsidūrė greta pagrindinės „mic.lt“
tematikos – Lietuvos kompozitorių kūrybos. Jeigu iš pradžių buvo nuogąstauta, kad tokia žanrų
įvairovė išvaikys nuolatinius tinklalapio lankytojus (daugiausia akademinį muzikos sluoksnį,
klasikinės ir modernios muzikos gerbėjus), o tekstai, susiję su Lietuvos kompozitoriais paskęs ir
neatlaikys konkurencijos, po kurio laiko paaiškėjo, kad naudą patyrė visi, nenugesindami, o vienas
kitą pastiprindami.
Po intensyvių, ilgus metus trukusių bandymų išlaikyti bei didinti „mic.lt“ lankomumo statistiką ji
pagaliau šoktelėjo: 2017 m. – 58 tūkst.; 2018 m. – 65 tūkst, 2019 m. – 99 tūkst. unikalių
lankytojų/metus. „mic.lt“ tapo dar patrauklesne ir dar gausiau lankoma Lietuvos muzikos žinių
platforma, 2019 m. sulaukusi įvairių pasiūlymų skelbti reklamą, viešinti renginius, publikuoti
turinio partnerių tekstus. Be to, LMIC paskyra socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame aktyviai
dalijamasi ir paryškinama didelė dalis „mic.lt“ skelbiamos informacijos, taip pat sulaukė daugiau
sekėjų, kurių šiuo metu yra daugiau kaip 4,4 tūkst.
MUSICLITHUANIA.COM
Siekdamas e. paslaugų kokybės didinimo ir naudotojų patirties gerinimo, 2019 m. LMIC sukūrė
nuo „mic.lt“ duomenų bazės objektų atsietą naują e. parduotuvę „musiclithuania.com“ (lietuvių ir
anglų kalbomis). Šiuo metu į ją perkelti visi fiziniai LMIC leidiniai (muzikos albumai ir natos) ir
daugiau kaip 1 300 skaitmeninių natų leidinių (dar 1000+ e. natų rengiama perkėlimui). Dabar
parduotuvėje siūloma įsigyti daugiau kaip 1600 įvairių formatų Lietuvos kompozitorių muzikos
leidinių.
„musiclithuania.com“ yra šiuolaikinius elektroninės prekybos standartus ir vartotojų poreikius
atitinkanti licencijuotų skaitmeninių natų prieigos platforma, kurioje sudaryta galimybė legaliai
įsigyti Lietuvos kompozitorių kūrinių natas. Šiuo metu – tai didžiausią tokio pobūdžio produkcijos
pasiūlą užtikrinanti internetinė prieiga, pasižyminti ir autorių, ir kūrinių įvairove, turinti labai
didelį plėtros potencialą. Tikimasi, kad ištobulinus e. parduotuvės paslaugas ir skiriant daugiau
dėmesio jų viešinimui, ji pradės generuoti atlygį Lietuvos kompozitoriams ir teikti vis didesnę
naudą vartotojams, iki tol susidūrusiems su legalios natų pasiūlos stoka.
Užtikrinant platformos viešinimo ir legalaus turinio vartojimo skatinimo tikslus, buvo sukurta ir
pristatyta pozityvaus tono reklaminė kampanija „Malonu, kai legalu“, apimanti informacinius
pranešimus spaudoje, videoklipą (nusifilmavo kompozitorė Onutė Narbutaitė ir pianistas Petras
Geniušas) bei reklaminius skydelius internetiniuose portaluose.
TINKLAVEIKA
2019 m. LMIC Lietuvos muzikos kultūrą pristatė pagrindiniame klasikinės ir šiuolaikinės
kompozicinės (art music) profesionalų forume „Classical:NEXT“ Roterdame (Nyderlandai).
LMIC dalyvavo Tarptautinės muzikos informacijos centrų asociacijos IAMIC metiniame
susitikime Taline (Estija), kuris buvo sinchronizuotas su Tarptautinės šiuolaikinės muzikos
draugijos ISCM metiniu susitikimu, Pasaulio muzikos dienų festivaliu ir Baltijos šalių muzikos
tinklo susitikimu. 2019 m. LMIC taip pat aktyviai dalyvavo Vilniaus knygų mugėje (du stendai,
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dvi diskusijos, šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „Muzikos salės“
scenoje), „Sostinės dienose“, „Open House Vilnius“ renginių kontekste. Tačiau esminis 2019 m.
tinklaveikos įvykis – LMIC koordinuotas Baltijos šalių paviljonas folk ir world muzikos mugėje
WOMEX Tamperėje (Suomija).
Po daugybės metų paskiro, po dideles erdves išbarstyto Baltijos valstybių dalyvavimo muzikos
mugėje WOMEX, LMIC iniciatyva 2019 m. surengtas jungtinis Baltijos šalių prisistatymas,
kuriam tvarumo suteikė šviežiai įkurto Baltijos kultūros fondo finansavimas. Mugėje pirmą kartą
įkurta kaip niekada didelė Baltijos šalių stendinė erdvė, surengti net keturi „showcase“ tipo
koncertai, didelio dėmesio sulaukęs priėmimas, kartu su Šiaurės šalių renginių organizatoriais
įgyvendinta itin pasiteisinusi kontaktų popietė pagal greitosios tinklaveikos „speed networking“
formatą, į mugę pakviestas iki tol didžiausias Baltijos šalių muzikos profesionalų kiekis. Visa tai
lėmė ryškų, įsimintiną ir efektyvų Baltijos šalių dalyvavimą tarptautinėje platformoje.
Itin pasiteisino Lietuvos prisistatymas su grupe „Merope“. Jeigu iš pradžių buvo nuogąstavimų dėl
pernelyg intensyvaus grupės tarptautiškumo (grupės lyderė – lietuvių dainininkė ir kanklininkė
Indrė Jurgelevičiūtė, bansuri fleitos improvizatorius – prancūzas Jeanas Christopheʼas Bonnafous,
akustinės ir elektrinės gitarų – belgas Bertas Coolsas), mugės metu paaiškėjo, kad tai didelis
privalumas, nes į koncerto viešinimą aktyviai įsitraukė ir kitos suinteresuotos šalys, o
konkurencinėje aplinkoje tai didelė pagalba. Iš viso Baltijos šalių paviljonas turėjo 90 delegatų,
Lietuvos atstovų tarp jų buvo 21, kurių kiekvienas vidutiniškai užmezgė apie 20 naujų kontaktų
su užsienio žiniasklaidos priemonėmis (leidiniais, interneto platformomis, radijo stotimis), įrašų
kompanijomis, renginių organizatoriais, festivaliais ir pan.
MOKYMAI
LMIC antrą kartą organizavo Verslumo mokymus muzikos profesionalams. Šį kartą mokymai
surengti bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Verslo mokykla, Lietuvos džiazo federacija ir
Lietuvos muzikos verslo asociacija. Mokymai buvo skirti įvairių sričių muzikos kūrėjams,
atlikėjams ar vadybininkams, norintiems imtis naujo verslo, gauti didesnes pajamas už savo
kūrybą, geriau pasiekti savo potencialias auditorijas ir giliau suprasti kūrybinio verslumo procesus.
Mokymuose dalyvavo 35 žmonės, o po jų padaryta dalyvių apklausa atskleidė, kad tokie mokymai
labai reikalingi ir naudingi ne tik pradedantiesiems, bet ir savo karjerą įpusėjusiems muzikos
profesionalams. Beveik visi apklausos dalyviai nurodė, kad į tokius mokymus grįžtų dar kartą,
ypač jei būtų išplėstas jų turinys, įtraukiant daugiau specifinių muzikos sektoriaus aspektų,
paskaitų komunikacijos, psichologijos, finansų valdymo temomis.
Lietuvos muzikos informacijos centro
direktorė Asta Pakarklytė
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MANO NATA“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ „Mano nata“ 2019 metų veikoms finansavimas gautas iš Lietuvos kultūros tarybos (toliau –
LKT) ir Asociacijos LATGA. Edukacinių pamokų projektui „Muzikos pamoka su
kompozitoriumi/muzikologu“ LKT skyrė 6000 Eur ir projektui „Autorių teisės: pažink, suprask, gerbk“
LKT skyrė 23000 Eur, iš jų 2300 Eur gauti ir panaudoti per 2019 metus.
Asociacija LATGA projektams „X-asis jubiliejinis Nacionalinis moksleivių dainų konkursas
Mano nata“ skyrė 3020 Eur, „Kūrinių mokykliniams instrumentams elektroninis leidinys Muzikuoju“ –
2200 Eur. Projektai sėkmingai įgyvendinti 2019 metais, lėšos panaudotos projektams įgyvendinti. 2019
m. asociacija LATGA projektui „Jaunųjų kompozitorių meistriškumo kursai“ skyrė 1000 Eur. Lėšos
panaudotos pagal paskirtį.
2019 m. iš Asociacijos LATGA gautas finansavimas projektams „2020 XI-tasis nacionalinis
moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“ – skirta 1200 Eur ir „Kūrinių mokykliniams
instrumentams elektroninis leidinys Muzikuoju II“ – skirta 3000 Eur. Šie projektai įgyvendinami 2020
metais. Iš viso per 2019 metus gautas finansavimas yra 13 500 Eur.
Įstaigos pajamos 2019 m. sudarė 2889 Eur. Jos gautos už Kultūros paso programos paslaugų
teikimą (2153 Eur), seminaro mokytojams dalyvio mokesčiai (592 Eur.) ir parduotos prekės (144 Eur).
Iš viso įstaigos 2019 m. finansavimo ir pardavimo pajamos sudarė 17516 Eur.
2019 m. įstaiga įgyvendino X-ąjį Nacionalinį moksleivių muzikos kūrinių konkursą „Mano
nata“. Finaliniame koncerte dalyvauti buvo atrinkti 6 jaunesniojo amžiaus ir 12 vyresniojo amžiaus
grupių moksleiviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės. Buvo išrinkti 6 laureatai, po 3
kiekvienoje amžiaus grupėje. Įvyko 2 baigiamojo koncerto dalyvių kūrinių edukaciniai koncertaisusitikimai bei muzikos kūrybos pratybos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje ir
Alytaus muzikos mokykloje. Koncertuose dalyvavo per 100 moksleivių, pratybose – 3 moksleiviai. Buvo
parengtas konkurso „Mano nata“ dešimtmečio leidinys, kuriame Viltė Žakevičiūtė ir Rasa Murauskaitė
apžvelgia konkurso istoriją, pristatoma konkurso dalyvių geografija, pateikiamos kiekvienų konkurso
metų baigiamųjų koncertų programos, pristatyti laureatai, vertinimo komisijos nariai. Leidinyje
publikuojama specialiai konkursui sukurta Ričardo Kabelio daina „Mano nata“, jis iliustruotas konkurso
įvykius liudijančiomis nuotraukomis. Baigiamąjį koncertą tiesiogiai transliavo Delfi TV, transliaciją ir
jos įrašą stebėjo per 2300 žiūrovų. Nuo 2019 m. užsimezgė bendradarbiavimas su Lietuvos nacionalinės
filharmonijos kamerinės muzikos ansambliu „Musica Humana“, kuris atliko konkursantų kūrinius
baigiamajame koncerte ir edukaciniuose koncertuose. Kūrybinis bendradarbiavimas tęsis ir 2020 m.
Įgyvendinant projektą „Autorių teisės: pažink, suprask, gerbk“ pradėta kurti konkurso „Mano
nata“ kūrinių duomenų bazė. Joje planuojama surinkti konkurso dalyvių kūrinių partitūras, kūrinių
atlikimo vaizdo ir / ar garso įrašus, pristatyti jaunuosius kompozitorius ir jų kūrybos mokytojus. Kuriama
duomenų bazė prisidės prie konkurso „Mano nata“ viešinimo, jaunų autorių teisių apsaugos, o kūriniai
praturtins pedagoginį repertuarą.
Įgyvendinant projektą „Muzikuoju“ 5 kompozitoriai – I. Budriūnaitė, J. Mieželytė, L. Narvilaitė,
N. Sinkevičiūtė, G. Svilainis sukūrė kompozicijas mokykliniams instrumentams. Kompozicijos
publikuotos elektroniniame, nemokamai platinamame leidinyje „Muzikuoju. Lietuvos kompozitorių
kūriniai mokykliniams instrumentams“. Leidinio sudarytoja kompozitorė Vaida Beinarienė.
Kompozitorių kūrinius pedagoginiu požiūriu įvadiniame straipsnyje išanalizavo muzikos mokytoja
ekspertė Ingrida Bertulienė. Planuojama, kad šis leidinys taps tęstiniu – jau gautas finansavimas antram
tomui.

Įgyvendinant projektą „Pamoka su kompozitoriumi/muzikologu“ Lietuvos miestų ir miestelių –
Birštono, Ignalinos Jonavos, Kauno, Kauno r. Lapių, Kėdainių, Kupiškio, Prienų, Palangos, Skuodo,
Šakių, Šiaulių, Šilutės, Trakų, Utenos, Vilniaus, Vilniaus r. Eišiškių, Eitminiškių, Lavoriškių, Žiežmarių
– bendrojo ugdymo, muzikos, meno mokyklose ir gimnazijose įvyko 35 pamokos. Jas vedė
kompozitoriai V. Bartulis, V. V. Barkauskas, A. Bružas, G. Dabulskienė, V. Klova, S. Mickis, R.
Šerkšnytė, K. Vasiliauskaitė, L. Vilkončius ir muzikologės B. Baublinskienė, Z. Kelmickaitė. Projektui
įpusėjus ir jo pabaigoje buvo atlikto dvi projekte dalyvavusių mokytojų apklausos, skirtos išsiaiškinti jų
nuomonę apie projekto reikalingumą ir projekto turinio vertinimą. Duomenys atskleidė, kad dauguma
mokytojų puikiai įvertino projekto organizavimą ir turinį, išreiškė jo tęsinio poreikį.
Projekto pagrindu parengta paslauga „Pamoka su kompozitoriumi / muzikologu / etnomuzikologu“
buvo įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Į šį rinkinį taip pat įtrauktos įstaigos teikiamos paslaugos
„Skambantys vaizdai“ ir „Edukaciniai koncertai „Mano nata“.
Įgyvendinant projektą „Jaunųjų kompozitorių meistriškumo kursai“ dalyviai įgijo praktinių
gebėjimų dirdami su profesionaliais šiuolaikinės muzikos atlikėjais bei konsultuodamiesi su mentoriumi
– kompozitoriumi doc. dr. Mārtiņš Viļums. Pagal interesantų pateiktas paraiškas komisija (atlikėjai,
menotorius, „Mano nata“ atstovai) atrinko stipriausius eskizus ir pakvietė šešis moksleivius –
kompozitorius iš visos Lietuvos dalyvauti meistriškumo kursuose. Įvyko dvi kūrybinės dirbtuvės, kurių
metu buvo išaiškinamos ir iliustruojamos instrumentų galimybės, išplėstinės atlikimo technikos,
analizuojami nestandartinių partitūrų pavyzdžiai. Dirbtuvėse dalyvaujant atlikėjams ir mentoriui buvo
gyvai teikiami siūlymai moksleivių sukurtiems eskizams, čia ir dabar išbandomos visos kylančios
muzikinės idėjos ir klausimai – taigi jaunieji kūrėjai dar kūrybinio proceso metu turėjo galimybę
praktiškai išgirsti kaip skamba jų muzikinės idėjos. Gegužės mėnesį jaunieji kompozitoriai pristatė savo
darbus Druskininkuose: čia ne tik susipažino su bendruomene, tapo jos dalimi, bet ir dalyvavo
koncertuose, kurių metu buvo pristatytos pasaulinės premjeros (Agnė Mažulienė, Ričardas Kabelis ir
kiti kūrėjai). Tai tapo neįkainojama mokymosi galimybe kursų dalyviams – jie dar mokydamiesi
mokykloje tapo Šiuolaikinės muzikos bendruomenės dalimi, susipažino su šiandienos muzikos
aktualijomis, įvyko kursų metu sukomponuotų kūrinių premjeros ir gyvo atlikimo įrašai – taip su
jaunaisiais kūrėjais turėjo galimybę susipažinti visa šiuolaikinės muzikos bendruomenė.
Per 2019 metus buvo suorganizuoti du seminarai muzikos mokytojams kūrybos ir improvizacijos
tematika. Seminarus vedė kompozitoriai Mykolas Natalevičius ir Raminta Naujanytė, juose dalyvavo per
70 Lietuvos muzikos mokytojų. Identifikavus, kad seminarų kūrybos tematika mokytojams labai trūksta,
planuojama šią veiklą tęsti.
2019 m. buvo atnaujinta VšĮ „Mano nata“ svetainė, ji tapo šiuolaikiško dizaino, patogi naudoti,
reprezentuojanti įstaigos veiklas. VšĮ „Mano nata“ buvo sukurta paskyra socialiniame tinkle Facebook,
joje viešinta įstaigos veikla, partnerių informaciniais pranešimais, renginių refleksijomis.
VšĮ „Mano nata“ direktorė

Žydrė Jankevičienė

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo ataskaita už 2019 m.
Pagal LIETUVOS KULTŪROS IR MENO SRITIES PROGRAMĄ „Sklaida užsienyje“, Lietuvos
kultūros tarybos paremtas projektas:
1. „ISCM Pasaulio naujosios muzikos dienos Taline ir Tartu“ – 4500 EUR
ISCM Pasaulio naujosios muzikos festivalyje, atrinktas tarptautinės žiuri, skambėjo lietuvių
kompozitorės, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Onutės Narbutaitės kūrinys „just
strings and a light wind above them“ styginių kvartetui, atliktas gegužės 8 d., estų šiuolaikinės
muzikos
ansamblio
„YXUS
Ensemble“,
Talino
koncertų
salėje,
https://www.worldmusicdays2019.ee/en/programme/.
ISCM generalinės asamblėjos metu V. Germanavičius kartu su kolega iš Belgijos Stef Coninx pristatė
ISCM organizacijos audito ataskaitą, dalyvavo aptarime ir diskusijoje. Kartu su ISCM šalių narių
atstovais aptarti muzikos apsikeitimo projektai tarp Kinijos, Izraelio, Rusijos, Skandinavijos ir
Baltijos šalių, Ukrainos, Slovakijos, Naujosios Zelandijos. Įvyko susitikimas su Arvo Pärt centro
programų vadybininke Riin Eensalu, Estijos kompozitorių sąjungos pirmininku Märt-Matis Lill,
aptartos muzikinių mainų galimybės. Šio projekto sėkmė skatina toliau tęsti pradėtus darbus,
populiarinant lietuvių muzikos kultūrą užsienio šalyse, inicijuojant tarptautinius projektus, plečiant
tinklaveiką tarp pasaulio profesinių bendruomenių.
ISCM pasaulinėje asamblėjoje Taline svarstyta ISCM vykdomojo komiteto ataskaita, organizacijos
finansų, audito ataskaitos, naujų šalių priėmimas ir šalių narystės sustabdymas, naujos šalys
kandidatės ISCM Pasaulinių naujosios muzikos dienų festivaliams rengti. Vyko ISCM Jaunojo
kompozitoriaus apdovanojimo rinkimai remiami organizacijos „Music On Main“ ir MIC, kuriuos
laimėjo serbų kompozitorius Jug K. Markovič už kūrinį „Nirvana“ mišriam chorui, kurį atliko
Latvijos radijo choras. Aptarta ISCM VICC rezidencijų programa kompozitoriams, ISCM World
New Music žurnalo leidybos, ir ISCM organizacijos internetinio puslapio klausimai, o taip pat ISCM
organizacijos fondo parama šalių narių apsikeitimo projektams rengti, kompozitorių kūrinių atrankų
ateinantiems festivaliams tvarkaraštis. Išrinkta nauja organizacijos prezidentė, muzikologė ir
kompozitorė Glenda Keam (Naujoji Zelandija), viceprezidentas, muzikos žurnalistas Frank J. Oteri
(JAV), ir ISCM vykdomojo komiteto narė, kompozitorė ir muzikologė Irina Hasnaş (Rumunija). Dėl
korona viruso epidemijos plitimo šių metų ISCM naujųjų muzikos dienų festivalis ir asamblėja, turėję
vykti Naujosios Zelandijos miestuose, yra atšaukti, svarstoma galimybė festivalį surengti 2022
metais.
Pagal LIETUVOS KULTŪROS IR MENO SRITIES PROGRAMĄ „Muzika“, Lietuvos kultūros
tarybos paremtas projektas:
2. Knygos „Modernumo lygtys“ vertimas ir parengimas spaudai – 5000 EUR
Projekte numatytas tikslas įkontekstinti lietuvių muzikos modernėjimo procesus ir įtraukti jų analizę
į tarptautinę kultūros ir mokslo erdvę, parengiant R. Stanevičiūtės monografijos „Modernumo lygtys“
dalinį vertimą, pilnai įgyvendintas ir sudaro prielaidas sėkmingai užbaigti knygos vertimo ir
tarptautinės leidybos projektą. Jo reikalingumą patvirtina nacionalinis ir tarptautinis atgarsis. Jau
anksčiau knyga buvo apdovanota geriausių muzikologijos knygų konkurse (V. Landsbergio premija,
2015), susilaukė tarptautinio atgarsio: monografija buvo pristatyta ISCM generalinėje asamblėjoje
Liublianoje (2016 m.), 2018 m. patalpinus knygos įvadą (lietuvių k.) ir 2019 m. – santrauką (anglų
k.) mokslininkų socialiniuose tinkluose (academia.edu) gauti pirmieji duomenys apie citavimą.

Projekto įgyvendinimo metu monografijoje dėstomos įžvalgos ir teiginiai pristatyti tarptautinėje
konferencijoje Austrijoje (2019). R. Stanevičiūtės monografijos apie tarpukario lietuvių muzikos
modernėjimo procesus ir jų tarptautinius ryšius išleidimas neabejotinai pasitarnaus Lietuvos kultūros
tarptautinei sklaidai, papildydamas itin negausią šios tematikos autorinių knygų užsienio kalbomis
lentyną.
Įgyvendinant projektą atlikti visi numatyti uždaviniai: 1. Papildytas ir pakoreguotas monografijos
variantas lietuvių kalba; 2. Į anglų kalbą išversti ir redaguoti atnaujinti knygos skyriai (dėl asmeninių
aplinkybių vertimo negalėjo imtis sutartas vertėjas, darbą atliko kompetentinga vertėja Laimutė
Servaitė, turinti didelę analogiškų darbų patirtį, taip pat muzikologijos srityje); 3. Rengtos knygos
iliustracijos, priedai (medžiaga rinkta Vilniaus, taip pat užsienio institucijose); 4. Monografijos dalys
anglų kalba buvo pateiktos įvertinti tarptautinei leidyklai – Ljubljanos universiteto leidyklai.
Leidyklos muzikologijos knygų serijos redkolegija įvertino paraišką, taip pat organizavo knygos
leidybos paraiškos tarptautinį recenzavimą. Gautas teigiamas įvertinimas (recenzentas prof. dr. Janis
Kudinš), knygos leidyba įtraukta į šios akademinės leidyklos mokslinių monografijų seriją,
numatoma publikacijos data – 2020 arba 2021 m. 5. Dėl papildomos paramos knygos dalies vertimui
kreiptasi į LMTA mokslo centrą, gautas teigiamas atsakymas (numatyta skirti 3000 EUR), tad
antrosios knygos dalies vertimas ir redagavimas bus užbaigtas 2020 m.; 6. Projekto viešinimas:
pristatytas tarptautinėje Ekmelinės muzikos draugijos organizuotoje konferencijoje Mozartheum
universitete, Zalcburge (2019.06.27–30), tarptautinėje mokslo darbų sklaidos platformoje
academia.edu.
Vilniaus miesto savivaldybės dalinė parama projektui:
3. „Tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Druskomanija“ programos: skambančios
Vilniaus varpinės ir Jaunieji muzikos kūrėjai“ – 1000 EUR
Įvykdyta festivalio programa „Skambančios Vilniaus varpinės“ Vilniaus miesto varpinėse. Sukurtos
ir viešai pristatytos keturios garso instaliacijos: Šv. Jonų bažnyčios varpinėje Ričardo Kabelio
„Kvietimas maldai“, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios varpinėje Dominyko Digimo garsovaizdžio
kompozicija „Sand Recollections“, Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčios bokšte-varpinėje Mārtiņš
Viļums garsinė instaliacija „Kazimiero bokštas“, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios varpinėje
Karolinos Kapustaitės garsinė instaliacija „Pagausmis“.
Vytautas Germanavičius
LKS muzikos fondo pirmininkas

