Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1011
2010 m. rugpjūčio 2 d.

PROJEKTO
„Vytauto Kernagio atminimui„

VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Vytauto Kernagio fondas“
Įmonės kodas: 301675441

Telefonas: 8 656 28992

El. pašto adresas: fondas@kernagis.lt

Internetinė svetainė: www.kernagis.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 4 850 Lt
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 715 Lt
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Viešoji įstaiga „Vytauto Kernagio fondas“ įsteigtas 2008 metų balandžio mėnesį ir vykdo
veiklą, kurios pagrindiniai tikslai – propaguoti a.a. maestro Vytauto Kernagio idėjas, skleisti jo
kūrybą, puoselėti ir išsaugoti Maestro atminimą.
Fondas savo veiklą vysto trimis kryptimis:
- Atminimo išsaugojimas
- Idėjų bei kūrybinė sklaida
- Pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis
Per dvejus veiklos metus fondas jau įgyvendino daugiau nei 10 projektų, o šiuo metu
vystome naujus bei planuojame savo darbus kitiems – 2011-iems metams, kuomet visi minėsime
Vytauto Kernagio 60-ies metų jubiliejų. Šiuos projektus įvardiname, kaip vienus svarbiausių fondo
projektų, per pastaruosius metus:
2008 metais
- sukurtas Vytauto Kernagio fondo interneto tinklalapis www.kernagis.lt;
- įteikta pirmoji Vytauto Kernagio vardo stipendija Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studentui;
2009 metais
- išleistas niekam negirdėtų Vytauto Kernagio dainų albumas „Neatrastas
Vytautas Kernagis“;
- Vilniuje ir Šiauliuose suorganizuoti vaikų ir jaunimo dainavimo konkursai;
- Pirmą kartą tiesioginio Lietuvos televizijos eterio metu buvo švenčiamas
„Beprotiškai fantastiškas Vytauto Kernagio gimtadienis“;
- Nidoje įamžintas Vytautas Kernagis – BENAS;
- pasirodė biografinė knyga „Nes nežinojau, kad tu nežinai“;
- kelionę po Lietuvą pradėjo paroda „Vytautas Kernagis fotografijose“.
2010 metais
- pradėtas rinkti Vytauto Kernagio archyvas – video ir audio įrašai, dokumentai,
nuotraukos ir t.t., kurie bus panaudoti interneto portale, muziejuje bei kitose
vietose;
- Nidoje įrengtas ir atidarytas „Bardų skverelis“;
- pasirodys natų knyga, kurioje užrašytos visos Vytauto Kernagio sudainuotos
dainos;
- pristatysime naują kompaktinę plokštelę „Neatrastas Vytautas Kernagis II –
Pirmosios dainos“;
- išleisime Vytauto Kernagio dainų karaoke bei DVD;
- duris atvers Vytauto Kernagio fondo garso įrašų studija, skirta skatinti ir
propaguoti jaunųjų bardų muziką.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Aplankant įvairius Lietuvos miestus, priminti bei parodyti daugiau nei 40 reikšmingų bei ne visada
plačiajai auditorijai regėtų Vytauto Kernagio gyvenimo akimirkų.

Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Lt
2 550

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
III. Organizacinės išlaidos
Rėminimo paslaugos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

0

0

0

2 300

715
715

0

0

4 850

715

S-f Nr. MF00153 (iš viso 1 000 Lt)

Projekto veiklos, eiga:
2009 10 03 – 2009 10 23
2009 10 24 – 2009 11 18
2009 12 03 – 2009 12 08
2009 12 19 – 2010 01 10
2010 01 18 – 2010 02 08
2010 02 09 – 2010 02 20
2010 02 22 – 2010 03 14
2010 05 07 – 2010 05 30

Palanga
Nida
Marijampolė
Panevėžys
Alytus
Druskininkai
Birštonas
Kaunas

Muzikos klubas „Vandenis“
Kultūros centras „AGILA“
Kultūros centras
„Cido“ arena
Kultūros centras
Muzikos klubas „Kolonada“
Kultūros centras
Kauno valstybinis dramos teatras

Projekto rezultatai:
Paroda aplankė aštuonis Lietuvos miestus. Ekspozicijos atidarymų metu fondo atstovai ne tik
pristatydavo parodą, bet ir patį Vytauto Kernagio fondą, supažindindavo su būsimais projektais.
Parodos lankytojai turėjo progą prisiminti, pabūti kartu su Vytautu Kernagiu, o gal net pažinti jį iš
naujo.
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Keletas projekto akimirkų:

Parodos ekspozicija Palangoje, muzikos klube „Vandenis“.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų
viešai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Vytautas Kernagis
A.V.
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