KINO CENTRO „GARSAS“
2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

1. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Kino centras „Garsas“ veikia kultūros ir meno srityje ir viešai teikia kino filmų rodymo, renginių
organizavimo, kultūrinio švietimo paslaugas Panevėžio mieste.
Kino centro veiklos tikslai:
- pristatyti kokybišką autorinį pasaulio kino meną mieste, perteikiant Lietuvos ir pasaulio
vertybes;
- sudaryti sąlygas Panevėžio talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos kino meno
kūrėjams pristatyti savo kūrybą ir dalyvauti Kino centro kūrybinėje veikloje;
- skatinti domėtis kino menu.
Įgyvendindamas šiuos tikslus, Kino centras atlieka šias funkcijas:
- supažindina žiūrovus su autoriniu kinu, ypatingą dėmesį skiriant Europos šalių
kinematografijai;
- pristato įvairaus žanro Lietuvos kino kūrėjų darbus, rengia proginius jų vakarus
(retrospektyvas, premjeras), organizuoja susitikimus su kino kūrėjais;
- rengia kino klasikos filmų programas, autorines retrospektyvas, teminius ciklus, kino
savaites, kino festivalius;
- rengia ir vykdo edukacines kino programas ir projektus (kino pamokos, dirbtuves,
stovyklas ir kt.), ypatingą dėmesį skiriant ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams
bei jaunimui;
- užmezga ir plėtoja kultūrinius ir informacinius ryšius su Lietuvos, Europos ir kitų šalių
kino centrais ir susijusiomis organizacijomis, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis,
vykdo sutartinius įsipareigojimus;
- perka kino filmų licencijas ir nuomoja kino filmus;
- teikia reklamos, bilietų pardavimo paslaugas, platina reklaminę medžiagą, kino suvenyrus,
parduoda kitas palydimojo asortimento prekes;
- atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas.

2. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
2.1. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA
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2.2. Personalas.
2018 m. įstaigoje 14,75 etatuose dirbo 16 nuolatinių darbuotojų.
Administracijos darbuotojai - 2, iš kurių: 1 su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 1 su
aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu.
Iš 16 darbuotojų - 11 kultūros ir meno darbuotojų: 7 su aukštuoju universitetiniu, 1 – su
aukštuoju neuniversitetiniu, 1 - su aukštesniuoju, 2 – su spec. viduriniu.
Techninių ir aptarnaujančių darbuotojų – 3, iš kurių: 2– su aukštesniuoju išsilavinimu, 1 –
su viduriniu išsilavinimu.
2018 m. įstaigoje pasikeitė du nuolatiniai darbuotojai. Jauna administratorė išvažiavo
studijuoti į Vilnių, viena darbuotoja dėl neįgalumo nebegalėjo tęsti darbo.
2017 metais pasikeitė 4 nuolatiniai darbuotojai.
Personalo kaita 2018 m. sumažėjo 50 proc. lyginant su 2017 metais.

2.3. Kvalifikacijos kėlimas ir kt.
Per metus dalyvautų seminarų skaičius.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Seminare dalyvavusių darbuotojų skaičius
Iš jų
Iš
kūrybinių administracijos techninių
viso
darbuotojų
darbuotojų
darbuotojų

Seminaro, mokymų
pavadinimas

Trukmė
val.

Facebook reklama ir
komunikacija
„Danijos patirtis
integruojant kiną į vaikų
ugdymą mokyklose
LKT mokomasis
seminaras „Kaip teisingai
pateikti paraiškas“
Sveikatos žinių ir įgūdžių
atestavimo mokymai
Priešgaisrinės saugos
mokymai
Kibernetinis saugumas –
ką turi žinoti ir vadovas, ir
darbuotojas
Mokymai darbuotojų
saugos ir sveikatos
klausimais
Mokomasis seminaras
„Kultūros garažas“
LRKM mokomasis
seminaras „Kaip pildyti
kultūros paso paraiškas“
Baltijos šalių tarptautinės
partnerystės popietė
Asmens duomenų
apsaugos privalomi
reikalavimai ir jų taikymas
praktikoje nuo 2018 m.
gegužės 25 d. įsigaliojus
ES Bendrajam duomenų
apsaugos reglamentui
(BDAR)“
„Darbas su dokumentų
valdymo sistema Avilys“
Darbo užmokesčio
skaičiavimo ai
apmokestinimo reforma
nuo 2019-01-01 ir 2018 m.
aktualijos (darbai, kuriuos
reikia padaryti dar 2018
m.)
Seminaras „Finansų
valdymo ir apskaitos
sistema Biudžetas VS“
Buhalterinės apskaitos

8 ak.
Val.

1

1

2 val.

2

2

4 val.

3

3

10 ak.
Val.

4

2

8 val.

1

1

4 ak.
Val.

2

2

4

1

8 ak.
Val.

2

2

4 ak.
Val.

2

2

24 val.

1

1

6 ak.
Val.

1

1

4 ak.
Val.

1

1

6 ak.
Val.

1

1

4 ak.
Val.

1

1

18 ak.

1

1

2

1

Val.

seminaras „Buhalterinės
kelionės-praeitis, dabartis,
ateitis“

15.

16.
17.
18.
19.

„Dėmesingas
įsisąmoninimas streso
valdymui ir geresnei
emocijų kontrolei“
„Kultūros centrai
šiandienos visuomenės
kontekste“
Eneagramos mokymai
Europos kultūros sostinės
forumas 2018
Vadovo emocinis
intelektas

4 ak.
Val.

2

2

16
ak.val.

1

1

16 val.

1

1

16 val.

1

1

1

1

30

24

30 ak.
Val.
IŠ VISO:

4

2

2.4. 2018 m. kvalifikaciją tobulino 75 proc. įstaigos darbuotojų: 12 darbuotojų dalyvavo 19-oje
mokymo programų ir seminaruose.
2017 m. 12 įstaigos darbuotojų dalyvavo 12-oje mokymų programų.
2018 m. Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija, „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje
organizavo 58,3 proc. daugiau mokymų, todėl įstaiga turėjo daugiau galimybių išsiųsti darbuotojus
tobulintis.
3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŽETO STRUKTŪRA
3.1. Įstaigos 2018 m. biudžetas (eurais).
Kino centro “Garsas” iš viso per 2018 metus gautos pajamos iš valstybės biudžeto, Panevėžio
savivaldybės biudžeto, ES fondų, paramos ir kitų šaltinių bei uždirbtos pajamos yra 359 899 eurų
(2017 m. 352166 eurai). Įstaigos biudžetas 2018 metais padidėjo 2,2 proc. lyginant su 2017 metais.
Savivaldybės biudžeto lėšos padidėjo dėl atlyginimų kėlimo 9,2 proc.
Įstaigos uždirbtos ir gautos lėšos:
Eilės
Lėšų rūšis
nr.
1
2
3
4
5

Eilės
nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Pajamos už teikiamas paslaugas
Projektinės lėšos
Parama
Iš viso:
Savivaldybės biudžeto lėšos:
Programos pavadinimas

2017 m
Eur
155 080
3 100
159 503
34 436
47
352 166

Gautos lėšos Eur
2017 m
Kultūros ir meno programa:
158 180
iš savivaldybės biudžeto
155 080
iš valstybės biudžeto atlyginimų
3 100
didinimui
Paskirtis:
Darbo užmokesčiui
106 128

2018 m
Eur

Pokytis
proc.

169 283
153 711
36 672
233
359 899
Gautos lėšos Eur
2018 m
169 283
169 283
111 800

+9,2
-100
-3,6
+6,4
+495,7
+2,2

2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6.

Socialiniam draudimui
Socialinė parama už
nedarbingumo 2 d.
Komunaliniams patarnavimams
(šildymas)
Kitoms paslaugoms
Renginiams

32 358
-

33 800
583

17 494

16 900

2 200

3 200
3 000

Įstaigos pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į biudžetą patvirtintas planas 2018 m.–120 000 Eur.
Pervesta į savivaldybės biudžetą
- 147 000 Eur
Pajamų įmokų planas 2018 m. viršytas 22,5 proc.
Pajamos, panaudotos įstaigos rekmėms – 111 449 eurai.
Nepanaudotų pajamų už paslaugas likutis 2018 m. gruodžio 31 d. –35 551 Eur, iš jų 27 000
Eur virš plano uždirbtos lėšos. Nepanaudotų pajamų už palsaugas likutis 2017 m. gruodžio 31 d.
– 14 553 Eur.
Įstaigos pajamos:
Eilės nr.
Pajamų šaltiniai
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Uždirbtos pajamos
Uždirbta ir pervesta į
savivaldybės biudžetą:
už paslaugas
už patalpų nuomą
Uždirbtos pajamos už suteiktas
paslaugas iš kitų biudžetinių
įstaigų
Projektinės lėšos, iš jų:
Laikinųjų darbų ir kitoms
įdarbinimo programoms
Iš valstybės biudžeto lėšų
Iš Panevėžio miesto
savivaldybės biudžeto lėšų
Europos komisijos parama
kino teatrams
Europos sąjungos „Media“
programos automatinės
schemos lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos iš viso:

2017

2018

Pokytis proc.

159 503
154 000

153 711
147 000

-3,6
-4,5

145 791
8 209
5 503

141 944
5 056
6 711

-2,6
-38,4
+22

34 436
7 734

36 672
6 554

+6,4
-15,2

7 000
5 500

9 400
2 200

+34,2
-60

14 202

15 950

+12,3

-

2 568

+100

47
193 986

233
190 616

+495,7
-1,7

2017 m. uždirbtų pajamų už suteiktas paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų likutis – 4134,00
Eur, 2018 m. uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų 6711 Eur,
panaudota 9611 eurai, iš jų 2528 Eur ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, 337 Eur
inventoriaus įsigijimui, 1279 Eur atsargų įsigijimui (kino įrangos lempa), 5467 Eur paslaugoms
( kino filmų nuomai 3818 Eur, reklamai 473 Eur, renginiams 215 Eur, kitoms paslaugoms 961
eurų). Likutis 2018 metų pabaigoje 1234 Eur (likutis 2017 m. pabaigoje 4134 Eur).

4. PROJEKTINĖ VEIKLA
4.1. Įvairiems fondams pateikta 13 projektų.
4.2. Finansuotų projektų skaičius -9 .
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Lietuva kine

2.

Nacionalinis kinas

3.

EKDN

4.

Mano mokytojas kinas

5.

7.

MEDIA Automatinės schemos
reinvestavimo etapas filmui
„Nyndorfo karalienė“
MEDIA Automatinės schemos
reinvestavimo etapas filmui
„Kovotoja“
Kino pamoka

8.

Kino istorija

9.
10.

Darbo biržos įdarbinimo programa
Nenuolatinio pobūdžio darbų
organizavimas
Europos komisijos parama kino
teatrams

6.

11.

Iš jų:

Prašomos
lėšos
eurais

Gautos
lėšos
eurais

Panevėžio miesto
savivaldybė
Panevėžio miesto
savivaldybė
Lietuvos kino centras
Lietuvos kino centras
Panevėžio miesto
savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba
Panevėžio miesto
savivaldybė
Europos komisija programa
„Kūrybiška Europa“

11829,00

0

2841,00

0,00

14568,00
5352,00
7013,00

0,00
2000,00
1500,00

10110,00
3016,00

7400,00
700,00

3723,00

2 568,00

Europos komisija programa
„Kūrybiška Europa“

2600,00

Fondo ar institucijos
pavadinimas

Kultūros pasas

Kultūros pasas

Panevėžio darbo birža
Panevėžio miesto
savivaldybė
Europa Cinemas

IŠ VISO:
Iš Savivaldybės administracijos įvairių programų
Iš Kultūros tarybos programų
Iš Lietuvos kino centro programų
Iš darbo biržos programų
Iš ES fondų

Laukiam
a
atsakymo
Programa
įtraukta į
Kultūros
paso
paslaugų
rinkinį
Programa
įtraukta į
Kultūros
paso
paslaugų
rinkinį
1884,00
1884,00
4670,00
4670,00
-

15 950,00

67 606,00
29 369,00
10 110,00
19 920,00
1 884,00
6 323,00

36672,00
6 870,00
7 400,00
2 000,00
1884,00
18518,00

5. KINO VEIKLA
5.1. Įstaigoje parodytų filmų skaičius, seansų skaičius, gautos pajamos už parduotus bilietus.
Kino centro „Garsas“ pagrindinė veikla – įvairiapusė kino meno sklaida.
2018 m. Kino centras „Garsas“ bendradarbiavo sutartis su šiais filmų platintojais: VŠĮ „Dermė“,
VŠĮ „Dublis LT“, UAB „100 metų kartu“, UAB „Artbox“, UAB „Be tabu ir KO“, VŠĮ „Komiko
teatras“, VŠĮ „Sengirė“, LTD „Planet Korda pictures“ „Estinfilm OU“ Lietuvos filialas, VŠĮ „In
Script“, VŠĮ „Lithuanian shorts“, Kino studija „Nominum“, VŠĮ „Ketvirta versija“, UAB „Greta
Grabo“, UAB „Travolta“, UAB „TV Manija“, UAB „Travolta“, UAB „europos kinas“, UAB
„Tremora“, UAB „VLG filmai“, UAB „Best film“, VŠĮ „Naratyvas“, VŠĮ „Kakava“, VŠĮ „Just a
moment“, UAB „Singinfish“, UAB „Vabalo filmai“, UAB “Acme”, UAB “Garsų pasaulio įrašai”,
UAB “Lietuvos kinas”, VŠĮ “Skalvijos” kino centras, VšĮ „Kino aljansas“, VšĮ “Studijos 2”,
Uljanos Kim studijos, UAB „NSG distribution“, VŠĮ „Kino kultas“, VŠĮ „Kino aljansas“, VŠĮ „Aone films Baltic“, UAB „Theatrical film distribution“. Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. kino
centras „Garsas“ bendradarbiavo su užsienio šalių ambasadomis ir jų kultūros institucijomis
Lietuvoje.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Filmai

Filmų
skaičius

Lietuviški filmai
Europiniai filmai
Kiti filmai
Iš viso:

56
163
67
286

Seansų Žiūrovų
skaičius skaičius
657
1 231
632
2520

24 768
19 846
8 545
53 159

Vid.
vieno
seanso
žiūrovų
skaičius
37,70
16,12
13,52
21,10

Pajamos už
parduotus
bilietus
(Eur)
69 536,50
51 459,00
28 124,00
149 119,50

Vid.
vieno
seanso
pajamos
(Eur)
105,84
41,80
44,50
59,17

Filmų pasiskirstymas pagal filmų kilmę:

20%

23%

Lietuviški filmai
Europiniai filmai
Kiti filmai
57%

Žiūrovų pasiskirstymas pagal filmų kilmę:

16%
47%

Lietuviški filmai
Europiniai filmai
Kiti filmai

37%

5.2.Kinas ne kino centro patalpose.
Eil.
Nr.
1.
2.

Filmai
Išvažiuojamieji
seansai išvykose
savo mieste
Išvažiuojamieji
seansai išvykose
Iš viso:

Filmų
skaičius

Seansų Žiūrovų
skaičius skaičius

Vid.
vieno
seanso
žiūrovų
skaičius

Pajamos
už
parduotus
bilietus
(Eur)

Vid. vieno
seanso
pajamos
(Eur)

15

16

1370

85,63

423

26,44

9

14

565

40,36

1457

104,07

24

30

1 935

64,50

1 880

62,67

5.3. Žiūrovinių salių skaičius, žiūrovų vietų skaičius jose. Kino seansų skaičius pagal sales.
Vidutinis žiūrovinių salių užimtumo procentas per seansą.
Kino centre „Garsas“ yra dvi kino salės: didžioji ir mažoji. Didžiojoje salėje yra 666 vietos,
mažojoje - 78 vietos.
2018 metais didžiojoje salėje įvyko 1 375 kino seansai, mažojoje – 1 145 kino seansai. Didžiojoje
salėje apsilankė 39 873 žiūrovai, mažojoje – 13 286 žiūrovai. Vidutiniškai didžiojoje salėje
viename seanse apsilanko 29 žiūrovai, mažojoje – 11,60 žiūrovas. Didžiosios salės užimtumas – 4
proc. per vieną seansą, Mažosios salės užimtumas – 14,87 proc.
5.4. Nemokamų seansų skaičius - 40. Nemokamų seansų procentas nuo visų seansų – 1,59 proc..
5.5. Iš viso kino žiūrovų skaičius – 53 159, iš jų su 100 proc. nuolaida – 5562.
Vidutinė bilieto kaina - 2,81 eur.
5.6. Kino repertuaro formavimas. Nekomercinio kino rodymo proc.
Kasdienis kino repertuaras formuojamas atsižvelgiant į Lietuvos kino rinką, siekiant išlaikyti
nemažiau kaip 70 procentų nekomercinio kino seansų. 2018 m. nekomercinio kino rodymo
procentas – 74,92. Prioritetas skiriamas nacionaliniams ir europiniams, taip pat edukaciniams ir
animaciniams filmams. Formuojant repertuarą atsižvelgiama į pasaulines kino tendencijas, aukštos
meninės vertės filmus, gavusius įvertinimus tarptautiniuose filmų festivaliuose. Siekiama, kad

filmai būtų rodomi skirtingais laikais, taip padidinama galimybė žiūrovui pasirinkti tinkamiausią
laiką filmo peržiūrai.

5.7. Kino renginių skaičius.
Kino centras „Garsas“, siekdamas populiarinti kino meną ir integruoti kino veiklą į miesto
kultūrinį gyvenimą, ne tik rodo kino filmus, bet ir rengia teminius ir specialius kino seansus, kino
retrospektyvas, kino festivalius, susitikimus su kino meno kūrėjais, kas pritraukia didžiąją dalį
žiūrovų. Taip pat suteikiama galimybė miesto gyventojams ar iš Panevėžio kilusiems menininkams
pristatyti savo filmus, surengti susitikimus su žiūrovais.
2018 m. suorganizuota 16 teminių kino programų, retrospektyvų:
Sausio 23 d. „Normalios bobos eina out su D. Filmanavičiūte“. Tiesioginė transliacija su D.
Filmanavičiūte. Filmo „Šventojo elnio nužudymas“, Didžioji Britanija, Airija, JAV, pristatymas –
51 žiūrovas.
Vasario 14 d. Teminė kino programa. Šv. Valentino kino naktis. ,.Ledas", Rusija, „Penkiasdešimt
išlaisvintų atspalvių", JAV – 152 žiūrovai.
Kovo 8 d. Teminė kino programa. Kino naktis „Charizmatiška moteris“. Filmai: „Manifestas“,
Vokietija, Austrija, „Laiminga pabaiga“, Prancūzija, Vokietija, „Lady bird“, JAV, „Nematomas
siūlas“, JAV. Dalyvavo ir performansus kūrė: dailininkės: I. Žvynakienė, A. Mincytė, mokinės: A.
Motekaitytė, E. Čiplytė, E. Židonytė: Muzikantai: S. Sičiūnienė, I. Paurienė , A. Fetingienė, V.
Mikalausko menų gimnazijos muzikinis trio: D. Jurevičius, E. Baltrūnaitė, I. Orintaitė (vad. A.
Fetingienė), Muzikos mokyklos styginių orkestras (vad. V. Luomanienė) – 62 žiūrovai.
Gegužės 4 d. Kino programa, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai. „Ryga“, Latvija, „Mama,
aš tave myliu“, Latvija – 12 žiūrovų.
Gegužės 6 d. Teminė kino programa, skirta Motinos dienai. „100 metų kartu“, Lietuva , „Žemė:
viena nuostabi diena“, Didžioji Britanija, Vengrija – 42 žiūrovai.
Birželio 1 – 3 d. Kino programa „Lietuvos kino klasikos savaitgalis“: „Gražuolė“, Lietuva, „Maža
išpažintis“, Lietuva, „Skrydis per Atlantą“, Lietuva – 102 žiūrovai.
Rugsėjo 3 d. Teminė filmų programa „Sveika mokykla“: „Leo Da Vinčis: misija Mona Liza“,
Italija; „Du ančiukai ir žąsinas“, Kinija; „Karo žaidimai“, Švedija, Vokietija; „Nyndorfo
karalienė“, Vokietija; „Sengirė“, Lietuva; „Jūsų Vincentas“, Lenkija, Jungtinė Karalystė – 70
žiūrovų.
Rugsėjo 29 d. – spalio 3 d. V. Mainelytes kūrybos retrospektyva, skirta aktorės 70-ojo jubiliejaus
proga, parodyti filmai: ,,Edeno sodas“, Lietuva; „Velnio nuotaka“, Lietuva; „Vasara baigiasi
rudenį“, Lietuva; „Vaiva. Gyvenimas už lango“, Lietuva – 212 žiūrovų.
Spalio 12, 14 d. Teminė kino programa. Europos kino dienai, filmai: „Moliūgėlio gyvenimas“,
Šveicarija, Prancūzija, „Belgų Karalius“, Prancūzija – 482 žiūrovai.
Spalio 31 d. Teminė kino programa. Helovino kino naktis. Filmai: „Stebiu tave“, JAV,
„Helovinas“, JAV – 109 žiūrovai.
Lapkričio 8 – 11 d. A. Paulavičiaus kūrybos retrospektyva: „Svetimos aistros“, Latvija; „Žaizdos
žemės mūsų“, Lietuva, „Ekskursantė“, Lietuva – 129 žiūrovai.
Lapkričio 14 d. renginys „Normalios bobos eina out, filmas „Mergina“, Belgija, Nyderlandai.
Tiesioginė transliacija su muzikante Dovile Filmanavičiūte – 74 žiūrovai.

Lapkričio 16 d. renginys, skirtas kino veiklos 90-mečiui. Teminė kino programa „Brolių Liumjerų
filmų programa (1895-1897), mokslinės fantastikos ir siaubo filmų pradininko Georges`o Melies`o
filmų programa (1902-1908). Filmus pristatė Artūras Jevdokimovas, įgarsino žmogus-orkestras
perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Renginyje apsilankė 377 žiūrovai.
Gruodžio 14 – 16 d. In memoriam V. Kernagiui kūrybos retrospektyva, skirta V. Kernagio 10
mirties metinėms: „Maža išpažintis“, Lietuva, „Atsiprašau“, Lietuva, „Kažkas atsitiko“, Lietuva –
30 žiūrovų.
Gruodžio 25 d. Kalėdinė kino naktis. Didžioji salė: „Koletė“, Didžioji Britanija, „Taip gimė
žvaigždė“, JAV – 134 žiūrovai. Mažoji salė: „Tyli naktis“, Lenkija, „Per tave vienos bėdos“,
Prancūzija – 28 žiūrovai.
Gruodžio 31 d. Naujametinė kino naktis su nealkoholinio imbierinio obuolių punšo taure. Didžioji
salė „Bohemijos rapsodija“, Didžioji Britanija – 509 žiūrovų. Mažoji salė „Taip gimė žvaigždė“,
JAV – 78 žiūrovai.
Specialūs teminiai nemokami kino seansai Valstybinėms šventėms ir įsimintinoms
dienoms paminėti:
Sausio 13 d. nemokamas kino seansas, skirtas Laisvės gynėjų dienai, filmas „Šerkšnas“, Lietuva,
rež. Š. Bartas – 665 žiūrovai.
Vasario 15 d. nemokamas kino seansas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti,
filmas „Lietuvos Respublikos prezidentai I: 1919-1940", Lietuva, rež. R. Šilinis – 468 žiūrovai.
Kovo 10 d. nemokamas seansas, skirtas Kovo 11-ajai, filmas „Laisvės trajektorijos“, Lietuva, rež.
J. Sabolius, J. Ohmanas – 115 žiūrovų.
Birželio 14 d. nemokamas kino seansas, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti, filmas „Ešelonų
broliai, ešelonų sesės“, Lietuva. Dalyvavo rež. Albertas Petrauskas – 78 žiūrovai.
Liepos 6 d. nemokamas kino seansas, skirtas Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai,
filmas „Herkus Mantas“, Lietuva, rež. M. Giedrys – 70 žiūrovų.
Rugpjūčio 23 d. nemokamas seansas, skirtas Juodojo kaspino dienai. Trumpametražių
dokumentinių filmų programa 2018: „Senis ir žemė“, Lietuva, „Nenusimink, Virginijau“, Lietuva,
„Jautrumo kaip duonos“, Lietuva, „Juoda dėžė“, Lietuva – 34 žiūrovai.

2018 metais suorganizuoti 39 kino renginiai, kuriuose dalyvavo 66 menininkai:
Susitikimai su filmų kūrybinėmis grupėmis:
Sausio 21 d. Filmo „Grąžinti nepriklausomybę“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo: rež. Saulius
Baradinskas, scenarijaus aut. Olegas Šurajev, akt. Ramūnas Cicėnas – 454 žiūrovai.
Vasario 11 d. Filmo „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta", Lietuva, pristatymas. Dalyvavo:
režisierius Arūnas Matelis ir prod. Algimantė Matelienė – 224 žiūrovai.
Vasario 21 d. Filmo „Pelėdų kalnas“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo: rež. Audrius Juzėnas, akt.:
Arnas Danusas, Aidas Jurgaitis, prod. Justina Ragauskaitė – 460 žiūrovų.
Kovo 14 d. Filmo „Likau gyvenimo paraštėje“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo: istorikas
žurnalistas V. Valiušaitis ir žurnalistas V. Vasiliauskas – 35 žiūrovai.
Kovo 16 d. Filmo „Sūnaus globa“, Prancūzija, pristatymas. Dalyvavo: KP programos sudarytoja
Santa Lingevičiūtė, moderatorė Edita Mildažytė, Vilniaus miesto krizių centro dir. Nijolė Dirsienė
– 150 žiūrovų.

Kovo 22 d. Filmo „100 metų kartu“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo: rež. Edita Kabaraitė, prod.
Justė Michailinaitė, fotomeninkė Monika Požerskytė – 22 žiūrovai.
Balandžio 8 d. Filmo „Sengirė“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Mindaugas Survila – 509
žiūrovai.
Balandžio 10 d. Filmo „55 numeris“, Kroatija, pristatymas. Dalyvavo rež. Kristijan Milic,
Kroatijos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis Krešimir Kedmenec – 27 žiūrovai.
Balandžio 11 d. Filmo „Drugelio miestas“, Lietuva, Airija, Belgija, pristatymas. Dalyvavo rež.
Olga Černovaitė – 10 žiūrovų.
Balandžio 12 d. Filmo „Laimingi žmonės“, Lietuva, Kolumbija, pristatymas. Dalyvavo rež. Ridas
Beržauskas, dizainerė Julija Kondratė, šokėjas Carlos Narjes Sanchez – 47 žiūrovai.
Liepos 6 d. Filmo „Laisvės paminklo kūrėjas Juozas Zikaras“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež.
Linas Mikuta, prod. Jūratė Kavaliauskienė – 78 žiūrovai.
Liepos 11 d. Filmo „Leitis“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Andrius Bartkus, akt. Andrius
Povilauskas – 184 žiūrovai.
Liepos 19 d. Filmo „Už žaliųjų girelių“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo filmo autoriai, Panevėžio
kino studija „Dvikampis“: Dinas Marcinkevičius, Paulius Jakubėnas, Ignas Sakalauskas, Irmantas
Pilis, Saulius Požerskas – 80 žiūrovų.
Liepos 27 d. „Maria Callas: savais žodžiais“, Prancūzija. Dalyvavo festivalio Kino Pavasario
koordinatorius Rimantas Oičenka – 70 žiūrovų.
Rugsėjo 12 d. Filmo „Pliusas“, Lietuva. pristatymas. Dalyvavo prod. Artūras Orlauskas, garso
operatorius Remigijus Velička, garso rež. Kęstutis Ruzgys – 46 žiūrovai.
Rugsėjo 14 d. Filmo „Street Renaissance", Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež.. Vytautas
Čepanonis – 78 žiūrovai.
Rugsėjo 26 d. Programos ,,Lietuviško kino dienos" atidarymas. Filmo ,,Kvėpavimas į marmurą“,
Lietuva, Latvija, Kroatija, pristatymas. Dalyvavo rež. G. Beinoriūte, akt. Sigitas Šidlauskas, Vilius
Minčinauskas – 230 žiūrovų.
Rugsėjo 30 d. Filmo „Edeno sodas“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo akt. Vaiva Mainelytė, rež.
Algimantas Puipa – 155 žiūrovai.
Rugsėjo 28 d. Filmo „Arčiau žemės anapus upės", Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Viktorija
Jonkutė – 21 žiūrovas.
Spalio 4 d. Susitikimas su filmo „Laisvės paminklo kūrėjas Juozas Zikaras“, Lietuva, kūrybine
grupe. Dalyvavo rež. Linas Mikuta, prod. Jūratė Kavaliauskienė – 159 žiūrovai.
Spalio 6 d. Susitikimas su filmo „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, Lietuva, kūrybine grupe.
Dalyvavo: režisierius Arūnas Matelis ir prod. Algimantė Matelienė – 47 žiūrovai.
Spalio 6 d. Filmo „Prezidentinis karo laivas“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo prod. Rasa Miškinytė
– 10 žiūrovų
Spalio 7 d. Filmo „Trys skrybėlės“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Ramunė Rakauskaitė – 11
žiūrovų.
Spalio 7 d. Filmo „Iš kur tas švytėjimas“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Agnė
Marcinkevičiūtė, prod. Albertas Vidžiūnas – 10 žiūrovų.

Spalio 17 d. Filmo „Darbo ribos“, Čekija, pristatymas. Dalyvavo žurnalistas D. Matas,
manoteises.lt redaktorė J. Juškaitė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė R.
Vanagėlienė, mokytoja A. Sakalauskaitė – 26 žiūrovai.
Lapkričio 8 d. Filmo „Svetimos aistros“, Latvija, pristatymas. Dalyvavo akt. Algirdas Paulavičius
– 30 žiūrovų.
Lapkričio 16 d. Kino teatro veiklos 90-mečio jubiliejus. „Lumiere filmų programa“, Prancūzija,
„Georges Melies filmų programa“, Prancūzija. Dalyvavo atlikėjas Arkadijus Gotesmanas, rež.
Artūras Jevdokimovas – 377 žiūrovai.
Lapkričio 22 d. Filmo „Širdys“, Lietuva, pristatymas. Dalyvavo rež. Justinas Krisiūnas, prod. Lina
Murinaitė, akt. Deividas Breivė – 481 žiūrovas.
Kino gurmanų klubas „VEIDRODŽIO LOŽĖ“.
Nuo 2011 m. kovo 17 d. veikiantis kino gurmanų klubo „Veidrodžio ložė“ nariai žiūri
provokuojančius šiuolaikinių režisierių filmų seansus, po kurių prie karštos arbatos puodelio
diskutuoja, žiūrėto filmo tema, su kompetentingais įvairių sričių kultūros ir meno atstovais. 2018
m. surengti 7 kino gurmanų klubo „Veidrodžio ložės“ vakarai-susitikimai:
Sausio 25 d. Veidrodžio ložė. Filmas „Močiute, Guten Tag!“, Lietuva, Vokietija. Diskusijos tema
„Kai sunku prabilti. Karo padariniai šeimai“. Dalyvavo – rež.: Jūratė Samulionytė ir Vilma
Samulionytė – 65 žiūrovai.
Sausio 31 d. Veidrodžio ložė. Filmas „Šventojo elnio nužudymas“, Didžioji Britanija, Airija.
Diskusijos tema „Euripido tragedija šiandien“. Filmą pristatė ir diskusiją moderavo kino kritikas,
LSMU dėstytojas Ramūnas Aušrotas – 39 žiūrovai
Balandžio 26 d. „Veidrodžio ložė“. Filmas „Meilės menas“, Lenkija. Diskusijos tema „Meilės
menas be tabu“. Diskusiją moderavo psichologas Andrius Kaluginas – 66 žiūrovai.
Gegužės 24 d. „Veidrodžio ložė“. Filmas „Kaip mes nužudėme Stelą“, Austrija. Filmą pristatė ir
diskusiją moderavo psichologė Vilma Skibiniauskaitė – 12 žiūrovų.
Spalio 25 d. „Veidrodžio ložė“. Filmas „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“, Lietuva. Diskusijos
tema „Jos kūrė Lietuvos valstybę: pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentienė ir pirmoji
Lietuvos moteris diplomatinėje tarnyboje“. Filmą pristatė ir diskusiją moderavo rež. Ramunė
Kudzmanaitė, akt. Dovilė Gasiūnaitė, prod. Ramunė Rakauskaitė – 50 žiūrovų
Lapkričio 29 d. „Veidrodžio ložė“. Filmas „Galijotas“, Šveicarija. Diskusijos tema „Vyriškumo
samprata šiuolaikinėje visuomenėje“. Diskusiją moderavo psichologai: Vilma Skibiniauskaitė,
Nerijus Ogintas – 27 žiūrovai.
Gruodžio 13 d. „Veidrodžio ložė“. Filmas „Tumo kodeksas“, Lietuva. Diskusijos tema „Tumo
kodeksas lietuvių tautai“. Diskusiją moderavo režisierius Eimantas Belickas, scenarijaus autorė
Liudvika Pociūnienė, prod. Teresa Rozanovska – 72 žiūrovai.
Tarptautiniai, respublikiniai festivaliai:
Balandžio 6 – 12 d. vyko XIV-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį
2018“. Festivalis organizuojamas nuo 2005 metų. Festivalio tikslas – suteikti regiono žmonėms
galimybę susipažinti su prestižiniuose kino festivaliuose apdovanotais, kino kritikų įvertintais
nekomerciniais filmais iš Europos šalių, vykdyti nekomercinio Europinio kino sklaidą,
populiarinimą bei edukaciją Panevėžio regione. Rengiama intelektualaus kino šventė,
supažindinanti žiūrovus su skirtingomis pasaulio šalių kultūromis ir tradicijomis, žmonių
gyvenimo būdu bei nagrinėjanti aktualias visuomenės problemas per meną – kiną.

Festivalį sudarė trys kino programos: pagrindinė programa KINAS, KEIČIANTIS MUS, komedijų
žanro programa MIRTI NEGALIMA JUOKTIS, vaikų ir jaunimo programa PAŽADINTI
ŽVILGSNIAI. Trijose festivalio programose žiūrovams buvo pristatyti 23 prestižiniuose
festivaliuose apdovanojimus ir nominacijas pelnę filmai iš 14-kos šalių: Vokietijos, Kroatijos,
Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Austrijos, Lietuvos, Irako, Makedonijos,
Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo ir Šveicarijos.
Balandžio 6 d. 12 val. festivalį atidarė vaikų programos „Pažadinti žvilgsniai“ filmas jaunimui
„Karo žaidimai“ (Švedija, Vokietija), kuris žiūrovus įtraukė į sudėtingas strategijas bei žaidimų
teorijas. Jaunimo laukė raudonas kilimas, fotosesija, laimingos kėdės siurprizai.
Iškilmingo festivalio atidarymo metu balandžio 6 d. 19 val. raudonu kilimu į kino centrą „Garsas“
žengė svečiai iš Vokietijos: Liuneno kino festivalio direktorius Michael Wiedemann, Liuneno kino
festivalio komisijos narė Anke Höwing, bendradarbiavimo koordinatorius Burkhard Korbl, vieno
iš festivalio atidarymo filmo „Kažkur Tongoje“ (Vokietija) pagrindinis aktorius Luis Pintsch ir
scenaristė Sarah Schill, Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimir Kedmenec ir daugelis kitų
kino industrijoje dirbančių, kiną mylinčių žmonių.
Gausiai susirinkę žiūrovai sudalyvavo jiems netikėtame flashmobe – salėje šalia jų sėdėję
Panevėžio pučiamųjų orkestro „Garsas“ muzikantai žiūrovus įtraukė į gyvos muzikos pasirodymą.
Atidarymo metu buvo parodyti 6 filmai, susirinko 343 žiūrovai.
Iš viso festivalio metu buvo parodyti 23 filmai, 49 seansai, apsilankė 1382 žiūrovai.
Rugsėjo 9 d. vyko XIV-asis trumpametražių filmų festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS“. Šis
projektas skirtas – skatinti kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą, jaunųjų menininkų iniciatyvas,
pristatyti visuomenei jaunųjų kūrėjų darbus. Visi kino meno mylėtojai buvo kviečiami pažvelgti į
miestą pro kino kameros objektyvą bei kurti savo trumpametražius filmus apie tai, kas mus supa ir
kuo mes gyvename. Festivalyje galėjo dalyvauti visi norintys. Filmus vertino kompetentinga kino
profesionalų komisija: pirmininkas režisierius Antanas Gluskinas nariai: operatoriai Skirmantas
Pabedinskas ir Vaidotas Digimas. Programa buvo sudaryta iš 17 filmų, pertraukos metu žiūrovams
pristatyti kino centro „Garsas“ rengtose kino kūrimo dirbtuvėse sukurti trumpametražiai filmai.
Apsilankė 171 žiūrovas.
Rugsėjo 27 – spalio 4 d. vyko naujausių lietuviškų filmų programa „Lietuviško kino dienos“
2018“. Šiais metais programoje buvo rodomi 2017–2018 metais sukurti vaidybiniai, dokumentiniai
pilnametražiai ir trumpametražiai filmai, taip pat buvo parodyta lietuvių aktorės Vaivos Mainelytės
kūrybos retrospektyva, skirta aktorės 70-ojo jubiliejaus proga. Buvo surengti susitikimai su filmų
„Kvėpavimas į marmurą“, „Edeno sodas“, „Arčiau žemės, anapus upės“, „Laisvės paminklo
kūrėjas Juozas Zikaras“ kūrybinėmis grupėmis. Lietuviško kino dienų metu buvo parodyta
animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ lietuvių kūrėjų filmų programa „Lietuviški riešutai“.
Programos metu parodyti 37 filmai, 25 seansai, apsilankė 608 žiūrovai.
Partnerių kino programos:
Vasario 2 – 4 d., 9 – 11 d. vyko 13-asis Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai‘2018“, 9 filmai,
9 seansai, 158 žiūrovai.
Kovo 16 – 29 d. vyko 23-asis Tarptautinis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, 11 filmų, 16
seansų, 585 žiūrovai.
Gegužės 2 – 30 d. vyko Kino programa „Izraelio kinas 2018“, 5 filmai, 5 seansai, 321 žiūrovas.

Spalio 5 – 7 d. vyko Tarptautinis Kauno kino festivalis, 3 filmai, 3 seansai, 21 žiūrovas.
Spalio 6 – 7 d. vyko 10-asis EDOX dokumentinių filmų festivalis, 6 filmai, 6 seansai, 89 žiūrovai.
Spalio 17 – 21 d. vyko 12-asis Žmogaus teisių festivalis „Nepatogus kinas“, 12 filmų, 12 seansų,
294 žiūrovai.
Spalio 26 d. vyko 13-asis Vilniaus Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis, 1 filmas, 1
seansas, 278 žiūrovai.
Bendradarbiaujant su Panevėžio kraštotyros muziejumi, Panevėžio muzikiniu teatru,
kultūros centru Panevėžio bendruomenių rūmai, Dailės galerija miesto viešose erdvėse buvo
parodyta 16 kino seansų:
Gegužės 19 d. Panevėžio kraštotyros muziejaus kiemelis, „Grąžinti nepriklausomybę“, Lietuva –
41 žiūrovas.
Birželio 2 d. Dailės galerijos kiemelis, „Jūsų Vincentas“, Lenkija – 70 žiūrovų.
Birželio 8 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Dviračiais Afrikoje. Namibija“, Lietuva – 70
žiūrovų.
Birželio 15 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Tarp mūsų“, Izraelis, Prancūzija – 40 žiūrovų.
Birželio 29 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Šokėja“, Prancūzija – 70 žiūrovų.
Liepos 6 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, teminė kino programa, skirta Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai. „Herkus Mantas“, Lietuva – 70 žiūrovų.
Liepos 13 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Pasiklydę Paryžiuje“, Prancūzija – 701 žiūrovų.
Liepos 20 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Veidai, kaimai“, Prancūzija – 40 žiūrovų.
Liepos 27 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Maria Callas: savais žodžiais“, Prancūzija.
Dalyvavo festivalio Kino Pavasario koordinatorius Rimantas Oičenka – 70 žiūrovų.
Rugpjūčio 3 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Dėl viso pikto“, Prancūzija, Belgija – 100
žiūrovų.
Rugpjūčio 5 d. Skaistakalnio parkas, „Grąžinti Nepriklausomybę“, Lietuva – 40 žiūrovų.
Rugpjūčio 10 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Stebuklas“, Lietuva – 200 žiūrovų.
Rugpjūčio 17 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Toks gyvenimas! C‘est la Vie!, Prancūzija –
150 žiūrovų.
Rugpjūčio 24 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, Lietuva –
79 žiūrovai.
Rugpjūčio 31 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Ryžių karoliukai“, Indija, JAV – 100 žiūrovų.

Rugsėjo 7 d. Aikštė prie kino centro „Garsas“, „Žemė. Viena nuostabi diena“, Jungtinė Karalystė –
100 žiūrovų.
Išvažiuojamieji kino seansai:
Gegužės 18 d. Rokiškio etnografijos muziejus, „Emilija iš Laisvės alėjos“, Lietuva – 52 žiūrovai.
Rugpjūčio 8 d. Piniava, „Pasiklydę Paryžiuje“, Prancūzija – 40 žiūrovų.
Rugpjūčio 11 d. „Pušyno poilsiavietė“, Jadagonių km., „Dėl viso pikto“, Prancūzija – 50 žiūrovų.
Rugpjūčio 16 d. Piniava, „Grąžinti Nepriklausomybę“, Lietuva – 50 žiūrovų.
Rugpjūčio 18 d. Šilagalys, „Stebuklas“, Lietuva – 30 žiūrovų.
Rugpjūčio 22 d. Perekšliai, „Stebuklas“, Lietuva – 30 žiūrovų.
Rugpjūčio 23 d. Ramygala, „Išsaugotas“, Prancūzija, Belgija – 50 žiūrovų.
Rugpjūčio 25 d. Upytė, „Karo žaidimai“, Vokietija, Švedija – 30 žiūrovų.
Rugpjūčio 26 d. Piniava, „Magiška dėžutė“, Danija – 60 žiūrovų.
Rugpjūčio 29 d. Piniava, „Toks gyvenimas! C’EST LA VIE!“, Prancūzija – 60 žiūrovų.
Lapkričio 27 d. Panevėžio lopšelis/darželis „Taika“, „Magiška dėžutė“, Danija – 22 žiūrovai.
Gruodžio 5 d. Panevėžio lopšelis/darželis „Ramunė“, „Magiška dėžutė“, Danija – 52 žiūrovai.
Gruodžio 7 d. Panevėžio lopšelis/darželis „Voveraitė“, „Magiška dėžutė“, Danija – 58 žiūrovai.
Gruodžio 10 d. Panevėžio lopšelis/darželis „Dobilas“, „Magiška dėžutė“, Danija – 21 žiūrovas.
6. PARODINĖ VEIKLA
6.1. Kino centre „Garsas“ yra viena parodų erdvė
6.2. Per metus surengtos 9 parodos.
6.3. Suorganizuotos 2 karpinių parodos: Romualdos Zoltnerienės karpinių paroda, Virginijos
Jurevičienės karpinių paroda „Iškarpytas pasaulis“. Surengtos 4 fotografijų parodos: Sauliaus
Zauros paroda „Brangi tu mano“, Gintauto Beržinsko paroda „Giro d`Italia: pergalės anatomija“ ,
Vlado Ščiavinsko paroda „Bėk, bėk žirgeli“ ir kino centro „Garsas“ fotografijų paroda „Renginių
akimirkos“. 2 tapybos parodos: Vilmos Sameckienės paroda „Panevėžys“ ir Panevėžio dailės
mokyklos tapybos paroda. Surengta filmų plakatų paroda „Lietuvos kino filmų afišos 1953-2010
m..
6.4. Suorganizuotos 4 miesto ir 5 Respublikos menininkų parodos.
6.5. Parodas pamatė visi kino centro lankytojai - 53159
6.6. Visos parodos kino centre buvo nemokamos
6.7. Daugiausiai dėmesio sulaukė filmų plakatų paroda „Lietuvos kino filmų afišos 1953-2010 m.,
pristatyta kino centro 90-ies metų jubiliejaus renginyje. Parodą pristatė Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejaus direktorė Regina Lopienė.

7. EDUKACINĖ VEIKLA
7.1. Parengtos naujos edukacinės programos
2018 m. parengtos naujos edukacinės programos „Kino istorija“ ir „Kino pamoka“ I-IV klasėms,
kurios buvo įtrauktos į Kultūros paso paslaugų sąrašą. Programos tikslas – skatinti pradinių klasių
mokinių kūrybiškumą ir sąmoningumą, atsižvelgiant į kiekvienos amžiaus grupės poreikius, žinias,
galimybes priimti ir suvokti informaciją. Uždaviniai: (1) supažindinti mokinius su kino raida: nuo
kino juostos iki šiuolaikinių kino rodymo technologijų. Priemonė – juostinis ir skaitmeninis kino
aparatai; (2) supažindinti su kino teatro užkulisiais. Priemonė – ekskursija po kino teatrą; (3)
supažindinti mokinius su galimybe kino juostą prikelti antram gyvenimui. Priemonė – dirbtuvėlės
su 35 mm kino juosta. Kultūrinės edukacijos užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinti su kino
teatre esančia istorinių lietuviškų filmų plakatų siena, kuri tarsi lietuviškų filmų katalogas, ir kino
teatro „Garsas“ istorinių nuotraukų stendu, kuris atspindi kino teatro istoriją nuo 1928 metų.
Aparatinėse mokiniai bus supažindinti, kaip filmas buvo rodomos iš juostinio kino projektoriaus ir
kaip šiandien dirba skaitmeninė kino įranga. Mokiniai bus palydėti į kino sales, kad pamatytų, kaip
sukuriamas erdvinis garsas, turės galimybę išgirsti, kaip jis sklinda. Pasibaigus ekskursijai po kino
teatrą, mokiniams bus išdalinta 24 kadrų kino juosta, iš kurios jie gamins suvenyrą, pavyzdžiui,
apyrankę ar knygos skirtuką, ir galės parsinešti į namus. Tai nebenaudojamos kino juostos
prikėlimas antram gyvenimui. Veikla bus vykdoma atsižvelgiant į kiekvienos amžiaus grupės
poreikius, žinias, galimybes priimti ir suvokti informaciją.
Naujai paruoštos edukacinės programos
Eil.
Nr.

Edukacinės programos
pavadinimas

1.

„Kino pamoka“

2.

”Kino istorija“

Programos
autorius
Ligita
Brazytė
Genė
Pučinskienė

Programos
parengimo
išlaidos

Amžiaus grupė
6-19
7-16

Nuolat atnaujinama edukacinė kino programa „Kino pamoka“.
2018 metais kino centras „Garsas“ nusipirko naujus filmus vaikams: „Karo žaidimai“ (Švedija,
Vokietija) ir „Kovotoja“ (Nyderlandai).
„Karo žaidimai“ – bosnių kilmėse švedų režisieriaus Gorano Kapetanovičiaus vaidybinis filmas,
skirtas 6-8 klasių moksleiviams, kalba apie žmogaus prigimtį, jo polinkį konfliktuoti, žmonių
tarpusavio santykius, psichologines manipuliacijas bei smurtą ir jo pasekmes. Šiam filmui išleista
metodinė medžiaga 300 vnt. Filmo premjera vyko balandžio 6 d. festivalio „Europos kinas ir dieną,
ir naktį“ vaikų programos „Pažadinti žvilgsniai“ teatralizuotame atidaryme.
Filmas „Kovotoja“ (režisierius Johan Timmers) pasakoja apie dvylikametę mergaitę Bodil (Bo),
sunkiai valdančią emocijas dėl tėvų skyrybų. Tačiau ji paguodą randa ir emocijas išlieja pradėdama
lankyti bokso treniruotes.
Birželio 25-29 d. stovykloje „Vaikystės šilelis“ vyko kino dirbtuvių stovykla su kino profesionalais
režisieriumi Antanu Gluskinu ir operatoriumi Vaidotu Digimu. Dirbtuvių metu 15 jaunuolių gavo
teorinių ir praktinių žinių kaip kurti filmus, išmoko rašyti scenarijų, daryti kadruotes, mokėsi dirbti
su tikra kino kūrimo įranga, montuoti video kadrus. Buvo sukurti du filmai: „Palikimas“ ir „Kaip
sukurti filmą“. Jų premjeros vyko rugsėjo 9 d. festivalio „Aš+Miestas=Kinas“ metu. Filmai
paskelbti kino centro „Garsas“ Youtube kanale.
Rugsėjo 9 d. vyko XIV trumpametražių filmų festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS“. Šis projektas
skirtas – skatinti kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą, jaunųjų menininkų iniciatyvas, pristatyti
visuomenei jaunųjų kūrėjų darbus. Visi kino meno mylėtojai buvo kviečiami pažvelgti į miestą pro

kino kameros objektyvą bei kurti savo trumpametražius filmus apie tai, kas mus supa ir kuo mes
gyvename. Festivalyje galėjo dalyvauti visi norintys, savo filmą pateikę iki rugpjūčio 24 d. Filmus
vertino kompetentinga kino profesionalų komisija: pirmininkas režisierius Antanas Gluskinas,
nariai: operatoriai Skirmantas Pabedinskas ir Vaidotas Digimas. Programa buvo sudaryta iš 17
filmų, pertraukos metu žiūrovams pristatyti kino centro „Garsas“ rengtose kino dirbtuvėse sukurti
trumpametražiai filmai. Žiūrovų apsilankė 171.
Spalio 12 d. vyko Europos kino dienos, kurių metu buvo rodomas filmas „Moliūgėlio gyvenimas“.
Į seansą susirinko 477 pradinių klasių moksleiviai. Prieš filmo peržiūrą vyko dirbtuvėlės, kurių
metu mokiniai gaminosi apyrankes iš kino juostų, tad iš seanso visi išėjo pasipuošę.
Lapkričio-gruodžio mėnesiais kino centro operatorius su edukacinių programų koordinatore ir visa
kino rodymo įranga, lankėsi Panevėžio miesto darželiuose. Patys mažiausi žiūrovai galėjo stebėti
kalėdinį filmą „Magiška dėžutė“, neišeidami iš savo darželio. Kiekvienas žiūrovas gavo kalėdinę
dovanėlę – kino juostų dirbtuvėles, kurių metu pasigamino apyrankes ir knygelių skirtukus.
Gruodžio 22 d. buvo suorganizuotas kalėdinis kino seansas „Magiška dėžutė“. Prieš seansą
žiūrovus pasitiko filmo veikėja Sofina, kuri bendravo su vaikais ir jų tėveliais, vaišino jauniausius
kino lankytojus saldžiomis dovanėlėmis, kartu su vaikais įsiamžino nuotraukose.
Kiekvieną mokslo metų mėnesį vyko po vieną nemokamą kino seansą mokytojams, kurių metu
pedagogai turėjo galimybę įvertinti kino pamokoms siūlomus filmus, padiskutuoti ir nuspręsti,
kuris filmas labiausiai tinka jų mokiniams.
7.2. 2018 metais vykdytos edukacinės programos, parengtos ankstesniais metais
Eil.
Nr.

Edukacinės programos
pavadinimas

1.

„Kino pamoka“

2.

”Kino kūrimo dirbtuvės“

Programos
autorius
Genė
Pučinskienė
Genė
Pučinskienė

6-19

Kuriais metais
parengta
programa
2004

16-19

2004

Amžiaus
grupė

7.3. Vykdytos edukacinės programos
Eil.
Nr.

Edukacinės programos
pavadinimas

1.
2.

„Kino pamoka“
”Kino kūrimo dirbtuvės“

3.

„Kino istorija“
IŠ VISO:

2018 m.
Gautos
vykdytų
pajamos
programų
(Eur)
skaičius
158
22349,00
1
Nemokamos

Edukacinių programų
lankytojų skaičius
Iš viso
Iš jų
panevėžiečiai
12540
11988
15
15

4

Nemokamos

551

551

163

22349,00

13106

12554

7.4. Populiariausia metų edukacinė programa – „Kino pamoka“:
pagal vidutinį lankytojų skaičių – 12540;
pagal gautas vidutines pajamas – 22349,00;
pagal vykdytų programų skaičių – 158.
7.5. Aktyviausi edukacinių programų lankytojai – „Vilties“ progimnazijos mokiniai edukacinėje
programoje „Kino pamoka“ dalyvavo aktyviausiai – seansuose dalyvavo 801 mokinys.

8. BENDRUOMENĖS UŽIMTUMAS
8.1. Kino centras „Garsas“ prisideda prie bendruomenės užimtumo šiomis veiklomis:
1. Laisvalaikio LAB‘as“ – jaunimo erdvė, kurios tikslas suteikti pagalbą patiriantiems
bendravimo, integracijos sunkumus. Čia bet kada jaunimas gali užeiti žaisti stalo žaidimus,
išgerti arbatos, pabendrauti, paruošti pamokas.
2. Kino kūrimo dirbtuvės nemokamos 5 dienų trukmės kino kūrimo dirbtuvės
moksleiviams, kurias vedė kino srities profesionalai: režisierius Antanas Gluskinas ir
operatorius Vaidotas Digimas. Dirbtuvėse dalyvavo 16-19 metų amžiaus 15 dalyvių.
Stovyklos metu dalyviai mokėsi stebėti aplinką, ieškoti istorijų, kalbančių vaizdų, sužinojo
kaip žingsnis po žingsnio gimsta kinas, filmavimas, filmuotos medžiagos montavimui
naudojo tikrą kino techniką. Dirbtuvių metu buvo sukurti du trumpametražiai filmai:
„Palikimas“ ir „Kaip sukurti filmą per 3 dienas“.
3. Savanoriška veikla. Kino centre „Garsas“ suburtas 37 savanorių būrys, kuris buvo įtrauktas
į 9 mūsų renginius: „Europos kinas ir dieną, ir naktį“, akcijos „100 žodžių Lietuvai“
filmavimas, Vasario 16-osios nemokamas seansas, filmo „Pelėdų kalnas“ premjera su
kūrybine grupe, Festivalis „Aš + Miestas = Kinas“, Europos kino diena, Juostų apyrankių
darymas, Kino centro „Garsas“ 90-ies metų veiklos jubiliejus, Susitikimas su filmo
„Širdys“ grupe ir kiti.
8.2. Į veiklas įtrauktų dalyvių skaičius - 52.
9. KITI ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI
9.1. Nurodyti ir aprašyti kitus įstaigos veiklos rodiklius, kurie nebuvo paminėti aukščiau
2018 m. patalpos buvo išnuomotos kultūrinei veiklai 22 kartus:
Filmo peržiūra,
J. Balčikonio gimnazijos abiturientų šimtadienio šventė
Šokių vakaras „Techno Valentin“,
Šokių konkursas „Judesio piramidė“,
Konferencija „(Ne)Tobula moteris“,
Vaškinių figūrų paroda,
Panevėžio M.Karkos pagrindinės mokyklos 40-ies metų jubiliejaus šventė,
Padėkos vakaras „Ačiū, kad esate“
Šventė „Derlius 2018“
Šokių konkursas „Christmas Stars“,
Edukacinė programa,
11-a I. Jansonės paskaitų.
Gauta 3 542,50 eurų pajamų už patalpų nuomą kultūrinei veiklai.
Patalpos kitai veiklai išnuomotos 7 kartus, gauta 1 736,50 eurų pajamų.
2018 m. „Kino centras „Garsas“ įsigijo 3 filmų licencijas platinimui Lietuvoje:
„Karo žaidimai“, Švedija, Vokietija
„Kovotoja“, Nyderlandai
„Meilės slėpinės“, Šveicarija.
Filmo „Fortūna“ (Šveicarija, Belgija, 2018) įsigytos festivalinės teisės 2019 m. XV tarptautiniam
filmų festivaliui „Europos kinas ir dieną, ir naktį“.
Kino filmų nuoma:
2018 m. kino centras „Garsas“ platino 4 įsigytus edukacinius filmus: „Išsaugotas“,
„Nyndorfo karalienė“, „Karo žaidimai“, „Magiška dėžutė“.

Kino filmai buvo parodyti 12-oje kino salių Lietuvoje: Skalvijos kino centre (Vilnius), VŠĮ
„Kino Pasaka“ (Vilnius), VšĮ „Kino saga“ (Vilnius), Kino centre „Romuva“ (Kaunas), Visagino,
Kino namuose „Taurapilis“ (Utena), Marijampolės kino teatre „Spindulys“, Kupiškio etnografijos
muziejuje, Ukmergės, Anykščių, Gargždų kultūros centruose, Šiaulių kino teatre „Atlantis
Cinemas“. Buvo išnuomoti šie kino centro „Garsas“ platinami filmai“: „Išsaugotas“, „Nyndorfo
karalienė“, „Karo žaidimai“, „Magiška dėžutė“. Gauta pajamų 3 364,44 eurų. Populiariausias
filmas „Magiška dėžutė“ (Danija), gauta 1 868,18 eurai pajamų už šio filmo nuomą. Kiti filmai
surinko 1 496,26 eurų.
2018 m. iš kitos įtaigos veiklos – prekių, paslaugų, bilietų platinimo gauta 3 348,13 eurai
pajamų.
10. BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYSTĖ
10.1. Su švietimo ir mokslo įstaigomis
Įstaigos pavadinimas

Bendradarbiavimo sritis

Panevėžio Aukštaitijos
krepšinio mokykla
Panevėžio Aušros
progimnazija
Panevėžio Saulėtekio
progimanazija
Panevėžio pedagoginepsichologine tarnyba
Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazija
Panevėžio Žemynos
progimnazija
Paliūniškio pagrindinė
mokykla
Panevėžio Vytauto Žemkalnio
gimnazija
Panevėžio Alfonso Lipniūno
progimnazija
Kupiškio Povilo Matulionio
progimnazija
Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazija

Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir

Panevėžio 5-oji gimnazija
Dembavos progimnazija
Panevėžio „Minties“
gimnazija
Vadoklių pagrindinė mokykla
Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazija
Žibartonių pagrindinė
mokykla
Panevėžio Vytauto

Bendrų
projektų
skaičius

Bendradarbiavimo
trukmė

1

2 metai

1

18 metų

1

18 metų

1

18 metų

1

18 metų

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

2 metai

Mikalausko menų gimnazija
Viešintų pagrindinė mokykla
Panevėžio pradinė mokykla
Naujosios Akmenės gimnazija
Pakruojo „Žemynos“
pagrindinė mokykla
Velžio gimnazija
Panevėžio „Ąžuolo”
progimnazija
Smilgių gimnazija
Panevėžio „Šaltinio”
progimnazija
Panevėžio „Vyturio”
progimnazija
Panevėžio Raimundo Sargūno
sporto gimnazija
Valakėlių pagrindinė mokykla
Panevėžio Rožyno
progimnazija
Paįstrio Juozo Zikaro
gimnazija
Panevėžio Senvagės
progimnazija
Karsakiškio „Stazdelio“
pagrindinė mokykla
Kupiškio Kupos pradinė
mokykla
Panevėžio Skaistakalnio
pagrindinė mokykla
Panevėžio muzikos mokykla
Panevėžio Mykolo Karkos
pagrindinė mokykla
Panevėžio „Šviesos"
specialiojo ugdymo centras
Panevėžio kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų pagrindinė
mokykla
Panevėžio specialioji
mokykla- daugiafunkcis
centras
Panevėžio lopšelis - darželis
„Žvaigždutė“
Troškūnų pradinė mokykla

reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

18 metų

1

2 metai

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

18 metų

1

2 metai

1

2 metai

1

18 metų

1

18 metų

1

18 metų

1

18 metų

Edukacinės programos ir
reklamos sklaida

1

18 metų

Edukacinės programos ir
reklamos sklaida

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida

Ramygalos darželis
„Gandriukas“
Panevėžio darželis „Kastytis“
Panevėžio darželis „Žilvinas“
Raguvos gimnazija
Panevėžio darželis „Puriena“
Miežiškių pagrindinė mokykla
Šiaulių Gytarių progimnazija
Panevėžio darželis
„Voveraitė“

Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida
Edukacinės programos ir
reklamos sklaida

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

1

2 metai

1

1 metai

1

1 metai

Bendrų
projektų
skaičius

Bendradarbiavimo
trukmė

Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai

1
1
1
1
1

5 metai
5 metai
3 metai
3 metai
3 metai

Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai

1
1
1

3 metai
2 metai
3 metai

Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 metai
3 metai
3 metai
3 metai
3 metai
2 metai
2 metai
2 metai
1 metai
1 metai
2 metai
1 metai

10.2. Su verslo partneriais
Įstaigos pavadinimas

GLASS Remis
AP „Pieno žvaigždės“
„Jūsų Panevėžys“
„Panevėžyje!info pramogos”
AINA aukštaitijos internetinė
naujienų agentūra
GNTV
Julius Meinl
LRT Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija
Molainių žirgynas
Paninfo.lt
Radijo stotis „Pulsas“
Tėvynė
Viešbutis „Romantic“
Kavos dėžutė
UAB Cukas
Dembavos medelynas
Vaido dažasvydis
Water Inn
Dundulis
„Voro bokštas“

Bendradarbiavimo sritis

10.3.Su vietos bendruomenėmis
Bendruomenės pavadinimas
Panevėžio jaunimo reikalų
taryba, JKL Panevėžio skyrius

Bendradarbiavimo sritis
Filmo „Grąžinti nepriklausomybę“,
Lietuva parodymas renginio metu.

Bendrų
projektų
skaičius
1

Bendradarbiavimo
trukmė
1 metai

10.4. Su kitomis organizacijomis ir įstaigomis
Organizacijos, įstaigos
pavadinimas

VšĮ „Monoklis“
Kupiškio etnografinis
muziejus
Kultūros centras Panevėžio
bendruomenių rūmai
VšĮ Kūrybos ir inovacijų
laboratorija
GLASS Remis
AB „Pieno žvaigždės“
Julius Meinl
LRT Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija
Modernaus dainavimo studija
Molainių žirgynas
Viešbutis „Romantic“
Cukas
Dembavos medelynas
Arklio muziejus
Lietuvos kino centras
MTU Fantasy
Panevėžio muzikos mokykla
Panevėžio kraštotyros
muziejus
Panevėžio bendruomenių
rūmai
Panevėžio Dailės galerija
Panevėžio pučiamųjų
orkestras „Garsas“

Bendrų
projektų
skaičius

Bendradarbiavimo
trukmė

Projektų partneriai
Projektų partneriai

1
1

10 metų
5 metai

Projektas
„Susitikime
penktadienį“
Projektas „Tarpukario Lietuvos
pabėgimo kambarys“
Projekto „Nacionalinis kinas“
partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai

1

10 metų

1

2 metai

1

5 metai

1
1
1

5 metai
3 metai
3 metai

Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Projektų partneriai
Parodos „Bėk, žirgeli“ atidarymas

1
1
1
2
1
1

3 metai
3 metai
3 metai
2 metai
2 metai
1 metai

Projektas
„Kino
klasikos
savaitgalis“
Paroda „Vaškinės figūros“
Renginio partneriai
Kino
filmo
„Grąžinti
nepriklausomybę“,
Lietuva
parodymas Muziejų nakties metu
Programos
„Susitikime
penktadienį“ vykdymas, rodant
nemokamai kiekvieną penktadienį
kiną po atviru dangumi
Teminė kino programa. Kino
naktis „Charizmatiška moteris“ su
muzikos ir dailės performansu.
XIV-ojo
Tarptautinio
filmų
festivalio „Europos kinas ir dieną,
ir naktį“ atidarymo performansas.

1

1 metai

1
1
1

10 metų
1 metai
2018-05-19

13

2018-06-02
2018-08-31

1

2018-03-08

1

2018-04-06

Bendradarbiavimo sritis

–

10.5. Dalyvavimas bendrose Lietuvos institucijų programose.
Kino centras „Garsas“ yra Lietuvos Kultūros centrų asociacijos narys. Įstaiga, būdama šios
asociacijos nare prisideda prie kultūros centrų veiklos strategijų kūrimo, diskutuojame ir teikiame
pasiūlymus kultūros lauką reguliuojantiems įstatymams tobulinti. Turime galimybę siųsti
darbuotojus dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose seminaruose bei stažuotėse, kurias
organizuoja Lietuvos Kultūros centrų asociacija.

Lietuvos Kino rodytojų asociacijos narys nuo 1993 metų. Aktyviai dirbame gerindami
palankesnes filmų nuomos sąlygas mažesniems kino teatrams. Turi atstovus kino taryboje, kur
sprendžiami strateginiai su kinu susiję klausimai.
2018 m. kino centras „Garsas“ dalyvavo Lietuvos kino centro projekte „Lietuviško kino
klasikos savaitgalis“, kurio metu žiūrovams buvo parodyti 3 suskaitmeninti lietuviški kino filmai
nemokamai.
10.6. Lietuvos ir tarptautinės asociacijos, kurių nare įvairiomis formomis yra įstaiga.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. Kino centras „Garsas“ yra tarptautinių CICAE asociacijos ir
nekomercinių kino teatrų tinklo EUROPA CINEMAS narys. Bendradarbiaudami su šiomis
asociacijomis turime galimybę dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, stažuotėse, dalyvauti
tarptautiniuose kino festivaliuose ir konferencijose. Iš EUROPA CINEMAS gauname finansinę
paramą.
11.

KULTŪROS ĮSTAIGA IR MIESTAS

11.1. Įstaigos veiklos įtaka miestui.
Kino centras „Garsas“ prisideda prie intelektualaus laisvalaikio praleidimo galimybių už
patrauklias, prieinamas kainas. Kasmet didėjantis ateinančių žiūrovų srautas rodo, kad šios
paslaugos reikalingos: į naujametinius kino seansus buvo išpirkti visi bilietai. Intelektualus kinas
turi aiškią poziciją, kelia aštrias problemas, praplečia akiratį, ugdo kritinį mąstymą.
Kino centro „Garsas“ vykdoma edukacinė veikla daro įtaką miesto vaikams ir jaunimui.
Susidomėjimas kasmet auga. Visi edukaciniai filmai, skirti atitinkamo amžiaus grupėms, kelia
aktualias problemas, po filmų diskutuojame, o tai ugdo vaikų ir jaunimo kritinį mąstymą,
kūrybiškumą, pilietiškumą. Nuolatiniai kino kūrimo dirbtuvių dalyviai renkasi profesijas,
susijusias su kinu, studijuoja ir dirba šioje srityje.
Įvairiomis socialinėmis akcijomis, programa „Kinas po atviru dangumi“ skatiname
bendruomenės socialinį vientisumą.
Demokratijos ir diskusijų kultūros mokomės Veidrodžių ložėje diskutuodami apie matytus
filmus ir juose keliamas problemas. Šios diskusijos taip pat skatina kalbėti apie kiekvieno dalyvio
problemas, išgyventas situacijas, leidžia dalintis patirtimi ir ieškoti jų sprendimo būdų, rasti
bendraminčių.
Nuolat bendruomenę skatiname įsijungti į kino centro „Garsas“ veiklą: kino šventinės
vitrinos konkursas, prizų įsteigimas kino konkursuose, festivaliuose, geriausių filmų rinkimai.
Jaunimo neformaliam bendravimui skiriame įstaigos erdves, įstaigoje yra susibūręs savanorių
būrys.
Kino centras „Garsas“ aktyviai dalyvauja miesto renginiuose: Panevėžio miesto gimtadienio
metu dalyvavo šventinėje eisenoje, rengė apyrankių iš kino juostų dirbtuves.
11.2. 2018 m. į įstaigos veiklą įtraukti vietiniai profesionalūs menininkai:
 Susitikimas su filmo „Ešelonų broliai, ešelonų sesės“ režisieriumi Albertu Petrausku
 Filmo premjera ir susitikimas su filmo „Laisvės paminklo kūrėjas Juozas Zikaras“ kūrybine
grupe, filmo prodiusere Jūrate Kavaliauskiene.
 Ilgamečiai partneriai meninio stiklo studija „Glass Remis“ įsteigė prizą „Lietuviško kino
dienos 2018“ renginiui. Žiūroviškiausiam filmui buvo įsteigtas meniškas stiklo dirbinys.

 Filmo premjera ir susitikimas su filmo „Leitis“ kūrybine grupe, aktoriumi Andriumi
Povilausku.
 Filmo premjera ir susitikimas su filmo „Už žaliųjų girelių“ kūrėjais, kino studija
„Dvikampis“: Dinu Marcinkevičiumi, Pauliu Jakubėnu, Ignu Sakalausku, Irmantu Piliumi,
Sauliumi Požersku.









12.

Filmo premjera ir susitikimas su filmo „Street Renaissance" režisieriumi Vytautu
Čepanoniu.
Kino retrospektyva, skirta aktoriui Algirdui Paulavičiui, aktoriaus 75-ojo jubiliejaus proga,
3 filmai, susitikimas su Algirdu Paulavičiumi.
XVI-asis Tarptautinis kino festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ – Panevėžio
pučiamųjų orkestro „Garsas“ muzikantų performansas.
Teminė kino programa. Kino naktis „Charizmatiška moteris“, 4 filmai ir meninis
performansas, kuriame dalyvavo dailininkės: I. Žvynakienė, A. Mincytė, mokinės: A.
Motekaitytė, E. Čiplytė, E. Židonytė. Muzikantai: S. Sičiūnienė, I. Paurienė , A. Fetingienė,
V. Mikalausko menų gimnazijos muzikinis trio: D. Jurevičius, E. Baltrūnaitė, I. Orintaitė
(vad. A. Fetingienė), Muzikos mokyklos styginių orkestras (vad. V. Luomanienė).
Filmo premjera ir susitikimas su filmo „Širdys“ kūrybine grupe, aktoriumi Deividu Breive
Trumpametražių filmų festivalio "Aš + Miestas = Kinas" filmus vertino panevėžietis
Skirmantas Pabedinskas, prizus festivalio laimėtojams skyrė rašytoja Liuda Jonušienė –
Tilė Vakarė.
Organizuojamos Panevėžio menininkų darbų parodos: S. Zauros, V. Samackienės, R.
Zoltnerienės.
ĮSTAIGOS RINKODARA

12.1. Įstaigos rinkodaros strategija, rinkodaros specialistų skaičius.
Įstaigos rinkodaros strategija – pritraukti naujus lankytojus ir išlaikyti esamus. Kino centro veiklos
viešinimą ir rinkodarą vykdo1 rinkodaros specialistas.
Vykdant veiklą, atsižvelgiama į tikslines grupes. Taikomos nuolaidos vaikams, moksleiviams,
studentams, taip pat senjorams bei neįgaliesiems. Kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį vykdoma
akcija – „Garsadienis“, kurios metu filmams taikoma 1 euro nuolaida. Vykdome lojalumo
programą „Ištikimieji“. Šios kortelės savininkai turi galimybę apsilankius dešimtyje kino seansų,
gauti nemokamą bilietą į 11-ą kino seansą, taip pat 0, 50 € nuolaidą dviems kino bilietams.
12.2. Įstaigos lankytojų poreikių tyrimas, kada buvo vykdomas. Rezultatai.
Įstaigos lankytojų poreikių tyrimas buvo vykdytas 2018 m.
12.3. Lankytojų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis apklausa. Kada buvo vykdoma.
Rezultatai.
Apklausa vykdyta internetinėje platformoje www.apklausa.lt.
Respondentų skaičius: 101
Procentinė dalis: moterys 79,2 %, vyrai 20,8 %.
Iš gautų rezultatų paaiškėjo, ko trūksta kino centro lankytojams:





Šilumos kino salėse
Naujų kėdžių mažojoje salėje
Daugiau įgarsintų filmų
Didesnės informacijos sklaidos

Buvo išsiaiškinti viešinimo kanalai, kuriais pasiekiami žiūrovai. Daugiausiai žiūrovų reklamą
pamato internetiniuose naujienų portaluose 23,2 %, socialiniuose tinkluose 21,2 %, išgirsta draugų
rekomendacijas 14,5 %, kino plakatuose ir video anonsuose prieš kino seansus 12,8 %, Lauko
reklamos stenduose 7,1 %.

Po kiekvienos apklausos informacija susisteminama ir kino centro darbuotojai sprendžia, kaip
patenkinti žiūrovų poreikius, atsižvelgiama į pageidavimus, pastabas ir kritiką. Nuolat renkame
komentarus socialiniuose tinkluose, atsakome į pastabas, reaguojame į situacijas.
12.4. Įstaigos veiklos viešinimas ir reklama.
Įstaigos veikla viešinama kaskart įvairesnėmis priemonėmis ir viešinimo kanalais. Šiemet buvo
įgyvendintos technologinės naujovės, atkreipusios didesnį žiūrovų dėmesį. Nuolatinį bendravimą
viešinant kino centro „Garsas“ veiklą kino centro socialinio tinklo Facebook paskyroje papildė
mokama reklama, kuri padidino naujienų sklaidą ir didesnį tikslinių grupių narių skaičių. Buvo
pradėtas naudoti Facebook įrankis – Facebook istorija – naujienas iškelianti į pirmą planą taip
atkreipdama daugiau žiūrovų dėmesio. Šiemet kino centro Facebook paskyros sekėjų užfiksuota
9486, tai 7,6 % daugiau sekėjų nei praėjusiais metais. Didelio susidomėjimo, reakcijų, įrašų
pasidalinimo, komentarų sulaukė pasidalintos festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“
atidarymo ir kino centro „Garsas“ 90-ies metų jubiliejaus renginio nuotraukos.
Informacijos sklaida padidinta ir socialiniame tinkle „Instagram“. Čia taip pat pradėta naudoti
naujovė – Instagram istorija bei mokama reklama. Paskyros sekėjų skaičius padidintas net tris
kartus, šiuo metu turime 158 sekėjus ir jų skaičius kaskart auga.
Sukūrėme naują kino centro svetainę, kurioje bilietus galima užsisakyti internetu, įsigyti lojalumo
kortelę „Ištikimieji“, pratęsti jos galiojimo laiką, užsisakyti naujienlaiškį, nusipirkti kino bilietą –
dovaną. Mokytojai gali siųsti užklausą kino pamokoms. Šioje svetainėje viešinami nauji filmai,
renginiai, festivalių reklama, edukacinė reklama, kino naujienos. Žiūrovai turi galimybę dalintis
atsiliepimais apie matytus filmus, bei gauti informaciją apie premjeras ir būsimus kino seansus sms
žinute.
Siekiant pritraukti kuo daugiau auditorijos, rengiame temines kino naktis su specialia programa.
Surengtos Valentino, Moters dienos, Helovino, Kalėdinė kino naktys, suteikiančios žiūrovams
progą pamatyti iškart du filmus už patrauklią kainą. Vyko Valentino dienos ketureilio konkursas,

kurio laimėtojas gavo dovanų bilietą į Valentino kino naktį. Visus atėjusius į renginį, vaišinome
saldainiais – širdelėmis. Lapkričio 31-ąją buvo surengta Helovino kino naktis, kurios metu
kvietėme sudalyvauti baimės eksperimente, susijusiame su lytėjimu. Naujametinėje kino naktyje
žiūrovai buvo vaišinami obuolių punšu.
Moters dienos proga vyko unikalus renginys, apjungęs tris menus – kiną, muziką ir dailę –
Muzikos ir dailės performansas „Charizmatiška moteris“. Performanse dalyvavo Panevėžio
Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio dailės mokyklos auklėtiniai ir mokytojai.
Renginio metu žiūrovai ne tik galėjo pamatyti 4 filmus už puikią kainą, bet ir stebėti, kaip tapoma,
muzikuojama.
Švenčiant Lietuvos atkūrimo 100-ąsias metines, kovo mėnesį kvietėme dalyvauti akcijoje „100
žodžių Lietuvai“. Su savanorių pagalba buvo filmuojami trumpi video klipai su sveikinimais ar
tiesiog pamąstymais Lietuvai. Video įrašai patalpinti kino centro „Garsas“ Youtube kanale:
https://www.youtube.com/user/kinocentrasgarsas ir puslapyje www.100zodziu.lt
Renginiui „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ buvo panaudota daug rinkodaros priemonių. Buvo
skelbiamas konkursas „Šventinė vitrina“, skirtas miesto įmonėms, turinčioms vitrinas. Miesto
verslininkai buvo įtraukti į festivalio viešinimą. Dalyviai konkurse, festivalio reklamine atributika
išsipuošė savo vitrinas. Pagrindinį prizą pelnė vaikų žaidimų kambarys „Voro bokštas“.
Balandžio-lapkričio mėnesį kino centro foje, Didžiosios salės scenoje festivalio „Europos kinas ir
dieną, ir naktį“ atidaryme ir gimtadienio eisenoje buvo eksponuojami 12 reklaminių kubų su
festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ bei kino centro 90-ies metų jubiliejaus reklama. Dvi
savaites prieš renginį ant kino centro fasado eksponuojami reklaminiai tentai, Laisvės aikštėje
stovėjo reklaminė foto sienelė.
Buvo sukurtas festivalio reklaminis videoanonsas, skelbtas socialiniuose tinkluose, svetainėje, kino
centro „Garsas“ Youtube kanale.
Buvo rengiamas Facebook konkursas, kurio metu kvietėme žiūrovus nusifotografuoti Laisvės
aikštėje stovinčioje foto sienelėje. Laimėtoja gavo kvietimą į festivalio „Europos kinas ir dieną, ir
naktį“ atidarymą.
Apie renginį surengti reportažai GNTV televizijoje ir vietinėje radijo stotyje „Pulsas“.
Renginys buvo anonsuojamas LRT televizijos laidoje „Labas rytas“ balandžio 6 d.
Balandžio 6 d. festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ vaikų programos „Pažadinti žvilgsniai“
teatralizuotame atidaryme žiūrovai žengė raudonu kilimu, dalyvavo fotosesijoje, laimingos kėdės
žaidime, kur galėjo laimėti renginio partnerių įsteigtus prizus.
Balandžio 12 d. uždarant festivalį „Europos kinas ir dieną, ir naktį“, susitikime su filmo „Laimingi
žmonės“ režisieriumi Ridu Beržausku, žiūrovus nudžiugino Lotynų Amerikos šokėjų pasirodymas.
Renginio atgarsiai nuskambėjo Vokietijos Liuneno miesto laikraštyje.
Motinos dienos proga rengta speciali akcija, kurios metu perkant bilietą sau ir mamai, mamai
bilietas kainavo tik 1 eurą.

Birželio 25-29 d. projekto „Mano mokytojas-Kinas“ kino dirbtuvių stovykloje buvo sukurti 2
trumpametražiai filmai. Jie demonstruoti socialiniame tinkle Facebook ir Youtube kanale. Filmų
premjera įvyko rugsėjo 9 d. festivalio „Aš+Miestas=Kinas“ metu.
Rugsėjo 8 d. dalyvavome interaktyvioje veikloje miesto gimtadienio renginio metu. Turėjome
paviljoną su kino juostų dirbtuvėlėmis. Miesto gyventojus ir svečius supažindinome su 35 mm
kino juosta, mokėme pasigaminti apyrankę. Platinome reklaminę spaudą, kvietėme dalyvauti kino
centro renginiuose. Taip pat dalyvavome šventinėje eisenoje su mobilia platforma, kurioje iš
reklaminių kubų įrengta filmavimo aikštelė.
Rugpjūčio 27 d. buvo transliuojamas reportažas apie respublikinį trumpametražių filmų festivalį
„Aš + Miestas = Kinas“ radijuje Gold fm: http://goldfm.lt/podcast/asmiestaskinas-2018/
Ir reportažas nacionaliniame LRT radijuje, laidoje „Ryto Allegro“.
Festivaliui „Aš + Miestas = Kinas“ pagamintas specialus katalogas- kalendorius.
Bendradarbiaujant su Europa Cinemas organizacija, kino centre „Garsas“ buvo švenčiama Europos
kino diena. Spalio 12 d. vyko filmo „Moliūgėlio gyvenimas“ kino seansas su kino juostų
dirbtuvėlėmis, jų metu žiūrovai pasigamino kino juostos apyrankę.
Kino centro „Garsas“ 90-ies metų jubiliejaus šventei išleistas reprezentacinis leidinys,
apžvelgiantis įstaigos istoriją, veiklą, laimėjimus. Šiai šventei buvo pristatyta paroda „Lietuvos
kino filmų afišos 1953-2010 m.“ Renginio filmus įgarsino perkusininkas Arkadijus Gotesmanas, o
taip pat žiūrovai buvo vaišinami dviem gimtadienio tortais, karštu obuolių punšu. Buvo surengta
tiesioginė LRT televizijos transliacija, kviečianti į renginį.
Gruodžio pradžioje buvo surengta akcija smaližiams ir kino gurmanams, pirkdami saldainius
Greenz, jie gavo nuolaidą kino bilietui.
Jauniausiems kino centro žiūrovams gruodžio 22 d. surengtas kalėdinis kino seansas su filmo
„Magiška dėžutė“ personažu – Sofina, kuri kvietė nusifotografuoti ir dovanojo saldžias dovanėles.
Nuolatinė, visus metus trunkanti kino centro veiklos sklaida vyko šiais kanalais:
www.garsas.lt, www.facebook.com, www.panevezys.lt, www.alfa.lt, www.wherevent.com,
www.jp.lt, www.mobybrand, www.eventerbee.com, www.kulturapanevezys.lt, www.aina.lt,
www.panevezyje.info,
www.paninfo.lt,
www.aukstaitijosgidas.lt,
www.kinfo.lt,
www.panevezysgo.lt,
www.kulturapanevezys.lt,
www.panevezyje.info,
www.cinema.lt,
www.bernardinai.lt, www.15min.lt, www.gntv.lt, www.delfi.lt, www.sekunde.lt, www.lfc.lt,
www.kinas.info, www.panbalsas.lt, www.respublika.lt, www.anyksta.lt, www.valstietis.lt,
www.tevyne.weebly.com,www.panskliautas.lt,
rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt,
rastine@vyturio.panevezys.lm.lt,
www.kamane.lt,
rastine@rozyno.panevezys.lm.lt,
rastine@zemynos.panevezys.lm.lt,
www.senvage.lt,
rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt.
rastine@saltinio.panevezys.lm.lt,
www.kasvyksta.lt,
rastine@jbg.panevezys.lm.lt,
rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt,,
www.savaitgalis.lt,
rastine@5vm.panevezys.lm.lt,
rastine@miltinio.panevezys.lm.lt,
reklama@sekunde.lt,
rastine@mintis.panevezys.lm.lt,
rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
pgamtosmokykla@gmail.com,
sigitas2@elekta.lt,
naujienos@kinas.info,
panrytas@lrytas.lt,
gk@geraskadras.lt,
kultura@panevezys.lt,
d.balciuniene@kraujodonoryste.lt,
rolandak@respublika.net,
www.evensi.com.
andrius.puksas@incognito.lt, milda@lrytas.lt, mail@veidas.lt, news@lrytas.lt, info@kinas.info,
renginiai@eb.lt, info@cinema.lt, reklama@pulsas.lt, redakcija@laikas.lt, tevyne@pku.lt,
aurelija.baublyte@gmail.com, laimajurs@lzinios.lt, info@panevezyje.info, zydrune@onmedia.lt,

samanta@onmedia.lt, virginija@onmedia.lt, www.panevėžiečiai.lt, www.yellow.place.en,
www.savaitgalis.lt,
www.ultimatecinemaguide.com,
www.rozalimas.lt,
www.lkc.lt,
www.kinosajunga.lt,
www.partyzettel.de,
www.koikonfait.com,
www.manofestivalis.lt
www.radviliskionaujienos.lt, www.grokiskis.lt
Reklamos sklaidą vykdome elektroniniu paštu siųsdami naujienlaiškius tikslinėms auditorijoms. Į
kontaktų sąrašus įtraukti lojalumo kortelės „Ištikimieji“ savininkai (~ 300 kontaktų), naujienlaiškio
prenumeratoriai (~400 kontaktų), bendrasis kontaktų sąrašas (~4000 kontaktų), didžiųjų Panevėžio
ir regiono įmonių sąrašas (~40 kontaktų), Lietuvos kultūros įstaigų sąrašas (~80 kontaktų),
švietimo įstaigų sąrašas (~50 kontaktų), užsienio ambasadų sąrašas (24 kontaktai), NVO sąrašas
(~100 kontaktų).
Skelbiame straipsnius miesto ir rajono spaudoje („Panevėžio balsas“, „Sekundė“, „Panevėžio
rytas“, „Tėvynė“, „Radviliškio naujienos“ „Lietuvos rytas“), informaciją vietiniame radijuje
(radijo stotis „Pulsas“ – live eteris), reportažus internetinėje televizijoje Gerų naujienų televizija –
GNTV, LRT kanalo laidoje „Labas rytas“ ir tiesioginė transliacija LRT naujienų laidoje Laba
diena, Lietuva. Reportažas LRT kanalo laidoje „Ryto Allegro“.
Reklama buvo skelbiama miesto erdvėse. Dvejuose savivaldybei priklausančiuose stenduose
Laisvės aikštėje (informacija apie kito mėnesio renginius pristatoma iki einamojo mėnesio 25 d.).
Ant namo, esančio Laisvės aikštėje 23, turime 8 plakatus talpinantį stendą, tokį pat stendą turime ir
ant kino centro „Garsas“ sienos. Ant specialios sienelės kino centro fojė kabiname 4 plakatai, taip
pat fojė eksponuojama lietuviškų filmų plakatų su režisierių ir kūrybinių grupių parašais kolekcija.
Kiekvieną ketvirtadienį yra kabinami nauji filmų ir renginių plakatai (B1 formato), kurie
reklamuoja šiuo metu rodomus ar netrukus pasirodysiančius kino filmus.
Kino centre „Garsas“ filmų ir renginių reklaminiai anonsai DCP formatu transliuojami prieš kino
seansus salėse (2 anonsai, iki 6 min.). Per fojė esantį televizorių rodome filmų, renginių video
anonsus (mp4 formatu), skaidres. Šiais metais prie kasos prijungti dar du televizoriai, rodantys
kasdieninį repertuarą ir filmų anonsus, kasų monitoriuose skelbiamos filmų anotacijos. Informacija
apie kino centro „Garsas“ renginius, filmus skelbiama kino centro informacinėse lentose.
Spausdinami anonsai apie naujus tą savaitę pasirodysiančius filmus.
Nuolat skatiname didesnes grupes užsisakyti individualius kino seansus, taip pritaikydami jiems
palankesnes kainas. Konkrečius pasiūlymus parengiame ir išsiunčiame mokykloms, darželiams ir
kitoms tikslinėms grupėms. Šiais metais, kiekvieną mokslo metų mėnesį leidome kino pamokų
katalogus.
Plakatus, skrajutes bei mėnesines programėles platiname: Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono
savivaldybėse; Švietimo įstaigose (40 įstaigų), kultūros įstaigose (19 įstaigų), įmonėse (8 įmonės),
gydymo įstaigose (4 įstaigos), turizmo informacijos centre. Įvairių renginių metu.
2018 m. kino ir renginių viešinimui išleista:
EUROPOS KINAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ:
Plakatai – 84 vnt.
Programėlės – 3000 vnt.
Kubai – 12 vnt.
AŠ + MIESTAS = KINAS:
Plakatai – 66 vnt.
Programėlės – 4000 vnt.

Festivalio katalogas-kalendorius – 64 vnt.
MĖNESINĖS KINO PROGRAMĖLĖS – 12000 vnt. (po 1000 vnt. per mėnesį)
KINO CENTRO „GARSAS“ 90-IESMETŲ JUBILIEJAUS LEIDINYS – 1000 vnt.
METODINĖ MEDŽIAGA FILMUI „KARO ŽAIDIMAI“ – 300 vnt.
MĖNESIO EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KATALOGAS – 275 vmt. (25vnt. per mėnesį nuo kovo
mėn.)
PLAKATAI KINO CENTRO „GARSAS0Ō PLATINAMIEMS FILMAMS:
„Karo žaidimai“ – 65 vnt.
„Nyndorfo karalienė“ – 65 vnt.
BUVO IŠLEISTI REKLAMINIAI SKELBIMAI SPAUDOJE:
Festivaliui AŠ + MIESTAS = KINAS:
2018-08-25 Panevėžio dienraštis Sekundė
2018-08-27 Panevėžio savaitraštis Panevėžio balsas
2018-08-30 Panevėžio dienraštis Sekundė
2018-09-01 Panevėžio dienraštis Sekundė
2018-09-03 Panevėžio savaitraštis Panevėžio balsas
2018-09-04 Panevėžio dienraštis Sekundė
2018-09-06 Panevėžio dienraštis Sekundė
2018-09-08 Panevėžio dienraštis Sekundė
Festivaliui „EUROPOS KINAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ“
2018-03-22 dienraštyje „Sekundė“
2018-03-27 dienraštyje „Sekundė“
2018-03-29 dienraštyje „Sekundė“
2018-03-31 dienraštyje „Sekundė“
2018-04-04 dienraštyje „Sekundė“
2018-04-05 dienraštyje „Sekundė“
13. MATERIALINĖ IR TECHNINĖ BAZĖ
13.1. Trumpa situacijos analizė.
Kino centras „Garsas“ pastato remontui negauna jokių lėšų. Visi kosmetinio remonto darbai
atliekami iš savo uždirbamų lėšų, tačiau to nepakanka.
Būtina apšiltinti pastatą, remontuoti šiluminį punktą ir rekuperacijos sistemą.
Žiūrovai pagristai skundžiasi, kad šalta žiūrėti filmą didžiojoje salėje. Kai lauke -10 laipsnių, salėje
+14 laipsnių.
Pastoviai vykdoma šiluminio punkto priežiūra ir kontrolė, siekiant palaikyti patalpų temperatūrą
atitinkančią šilumos higienos normas.
13.2. Pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį:
Atlikti bilietų pardavimo kasos atnaujinimo darbai.
Atliktas I-o aukšto remontas:

perdažytos sienos, kolonos, vidinės kasos patalpos;
padarytas naujas didelis stalas, kuris puikiai tinka žiūrovų diskusijoms, galima mėgautis šviežiomis
apelsinų sultimis ( pokalbiai prie apvalaus stalo).
Pastatyti užkandžių automatai, kurie pagreitina žiūrovų srauto aptarnavimą (moksleivių kino
pamokos).
Naujose kasos erdvėse praplėstas palydimosios prekybos asortimentas: savitarnos apelsinų sulčių
aparatas, sveikos mitybos produktai: daržovių (burokėlių, morkų, bulvių traškučiai, Ustukių
malūno produkcija, „Rūtos“ produkcija).
Remonto darbai atlikti minimaliomis lėšomis, išnaudojant turimus materialinius resursus,
prisitaikant prie šiuolaikinių technologijų tendencijų.
Atnaujintos kasos programos ir kompiuteriai.
Įdiegtas SMART-UPS didžiojoje salėje, trumpam dingus elektrai, neilgiau kaip per 5 minutes
leidžia tęsti seansą.
Sujungti abiejų salių skaitmeniniai serveriai, leidžia greitai perkelti filmus tarp salių, galimybė
leisti filmus iš vienos vietos abiejose salėse, galimybė kurti grojaraščius/tvarkyti filmus iš vienos
vietos.
Atnaujinta interneto įranga, pirmame aukšte paruoštas nemokamas wifi ryšys klientams.
Atnaujintas žemų dažnių stiprintuvas didžiojoje salėje.
13.3. Prioritetiniai veiksmai įstaigos veiklos sąlygoms pagerinti.
- apšiltinti pastatą ( pakeisti salės išėjimo duris);
- suremontuoti šiluminį punktą (pakeisti šiluminio punkto šildymo sistemos pavarą ir kitus
įrenginius);
- remontuoti rekuperacijos sistemą;
- pakeisti mažosios salės kėdes.
14.

ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR NESĖKMĖS

Pagrindinės kino centro „Garsas“ problemos – šaltis patalpose ir neatnaujintos mažosios salės
kėdės. Dėl šių problemų kino žiūrovai patiria nepatogumus. Už skirtą finansavimą, apšildžius
pastatą ir atnaujinus mažąją salę pavyktų pritraukti daugiau žiūrovų.
15.

ĮSTAIGOS PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI

2018 m. perkėlėme kasas į erdvesnes patalpas, atnaujinome kino apskaitos programą, atnaujinome
internetinę svetainę, įdiegėme internetinę bilietų prekybą.
Pirmą kartą Europa Cinemas asociacija labai gerai įvertino Kino centrą „Garsas“ už kino veiklą.
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