
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS IR MENO TARYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2018-10-26 Nr. TAR1-145

Posėdis įvyko 2018 m. spalio 24 d., 10 val., 137 Pasitarimų kambaryje, Klaipėdos miesto
savivaldybėje

Posėdžio pirmininkas - Goda Giedraitytė, Kultūros ir meno tarybos pirmininkė, asociacijos
menininkų grupė „Žuvies akis“ pirmininkė

Posėdžio sekretorius - Raimonda Mažonienė, Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros
skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvavo Kultūros ir meno tarybos nariai (8 iš 11):
1. Nemira Trakumienė, kultūros centro Žvejų rūmai direktoriaus pavaduotoja;
2. Nijolė Sliužinskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė.
3.  Gintaras  Grajauskas,  Lietuvos  rašytojų  sąjungos  Klaipėdos  skyriaus  narys,  Klaipėdos

kultūros magistras;
4.  Jonas  Genys,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Mažosios  Lietuvos  istorijos  muziejaus

direktorius, Klaipėdos kultūros magistras;
5. Kristina Buslajeva, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė;
6.  Neringa  Poškutė-Jukumienė,  Lietuvos  dailininkų  sąjungos,  Klaipėdos  skyriaus

pirmininkė;
7. Goda Giedraitytė, Menininkų grupės „Žuvies akis“ pirmininkė, Kultūros ir meno tarybos

pirmininkė;
8.  Arvydas  Cesiulis,  Klaipėdos  miesto  tarybos  Kultūros,  švietimo  ir  sporto  komiteto

pirmininkas.

Kiti posėdžio dalyviai:
1.  Eglė  Deltuvaitė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Ugdymo  ir  kultūros

departamento Kultūros skyriaus vedėja;
2.  Kristina Skiotytė – Radienė,  Ugdymo ir  kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr.

specialistė.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų kūrėjams

nuostatų projektui.
2. Dėl rekomendacijos kokiai kultūros ir meno sričiai skirti gražintas projekto lėšas.

Posėdžio medžiaga:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų

projektas, 4 lapai;
2. Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr.T2-
220 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr.T2-187 „Dėl
kultūros  ir  meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžeto lėšomis  tvarkos
nustatymo“ pakeitimo“, 7 lapai;

3. Kultūros ir meno tarybos 2018-04-13 protokolas Nr.TAR1-62, 6 lapai;
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1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų
kūrėjams nuostatų projektui

E. Deltuvaitė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams
skyrimo nuostatų (toliau – Stipendijų nuostatai) projektą. Paklausė Kultūros ir meno tarybos (toliau-
KMT) nuomonės dėl 3 probleminių vietų Stipendijų nuostatų projekte: 11 punkte, 23.30 papunktyje
ir  33  punkte.  Paaiškino,  kad  11 punkte  reikėtų  apsispręsti  dėl  kitų  privalomų paraiškos  priedų
įrašymo, nes dabartinė formuluotė yra netiksli. 23.3 papunktyje nurodyta, kad vienas iš prioritetų
yra stipendijos paraiškoje nurodytos veiklos sklaidos galimybės, tačiau 19.2 papunktyje vienas iš
kriterijų yra ta pati veiklos sklaida, kuriai įvertinti skiriama nuo 1 iki 20 balų. Pasiūlė atsisakyti 23.3
papunktyje  nurodyto  prioriteto,  kadangi  jis  dubliuoja  kriterijų  19.2  papunktyje.  33  punktas  yra
susijęs su 34 punktu, tačiau 33 punkte nėra įrašyta apie ekspertų vertinimo. Pasiūlė papildyti 33
punktą sąlyga: jeigu KMT nusprendė, kad stipendijos gavėjas neįgyvendino stipendijos paraiškoje
numatytos veiklos, tada ši ataskaita teikiama ekspertų, kurie vertino paraišką, vertinimui. 

KMT nariai pritarė siūlomiems pakeitimams.
E.  Deltuvaitė  paklausė,  ar  reikia  atsiųsti  susipažinimui  redaguotus  Stipendijų  pakeitimus

KMT nariams el. paštu?
KMT nariai bendru sutarimu atsakė, kad nereikia.

NUTARTA.  Pritarti  pristatytam  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  stipendijų  kultūros  ir  meno
kūrėjams skyrimo nuostatų projektui, patikslinus 11 ir 33 punktų formuluotes, bei išbraukus 23.3
papunktį, kaip perteklinį.

BALSUOTA: 8 UŽ.

2. SVARSTYTA. Dėl rekomendacijos kokiai kultūros ir meno sričiai skirti grąžintas projekto
lėšas.

E. Deltuvaitė informavo, kad Klaipėdos turizmo ir kultūros centras gražino 5000 Eur, kurie
buvo skirti kultūros ir meno srities „Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir
dizainas“ kultūros projektui „Klaipėdos elektriškoji prichogeografija“ įgyvendinti. Pagal Kultūros
bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (19
punktas ir 48.3 papunktis) nepanaudotos lėšas galima skirti kitiems pagal surinktus balus sąraše
žemiau  esantiems  tos  pačios  srities  projektams  arba  kitų  sričių  projektams,  negavusiems
finansavimo. Tačiau kultūros ir meno srityje „Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis
menas) ir dizainas“ nebeliko ekspertų teigiamai įvertintų ir siūlomų finansuoti projektų. Priminė,
kad  KMT  2018-04-13  protokolo  Nr.TAR1-62  nutarimu  buvo  rekomendavusi  skirti  papildomą
finansavimą dviejų sričių: Scenos menų ir muzikos bei Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros, kino
meno sklaidos projektams. 

K. Skiotytė – Radienė išsamiai pristatė ir pakomentavo 3 kultūros ir meno sričių: Vizualieji
menai, Scenos menai bei Kultūros ir kūrybinių industrijų –  finansuotų ir negavusių finansavimo
projektų  eiliškumą pagal  surinktus  balus  bei  ekspertų  vertinimą.  Paklausė  KMT,  kurios  vienos
srities  (iš  KMT rekomenduotų  dviejų  sričių:  Scenos  menų  ar  Kultūros  ir  kūrybinių  industrijų)
organizacijas reikėtų apklausti dėl pasirengimo įgyvendinti projektą iki šių metų galo, jeigu būtų
skirtas finansavimas. 

G. Giedraitytė  pasiūlė  neišskirti  vienos srities  ir  apklausti  abiejų sričių organizacijas  dėl
pasirengimo įgyvendinti projektą iki metų galo.

K. Skiotytė – Radienė paklausė kokie būtų apklausos pasirinkimo prioritetai - kurią sritį
pirmiausia apklausti ar kitoks prioritetas?

 G. Giedraitytė pasiūlė apklausti organizacijas iš abiejų sričių eilės tvarka pagal projektų
vertinimo surinktą balų skaičių: pradėti nuo projektų, kurie surinko daugiausiai balų ir eiti toliau
prie projektų, kurie surinko mažesnį balų skaičių. Pasiūlė nebeklausti organizacijų, kurių projektai
surinko ribinį balų skaičių - pvz. 56. Tokiu atveju pasiūlė palikti lėšas nepanaudotas.

E. Deltuvaitė pasiūlė KMT nariams po apklausos persiųsti rezultatus – 2-3 projektams bus
siūloma skirto dalinį finansavimą.
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 KMT nariai sutiko el. paštu pareikšti savo nuomonę dėl apklausos rezultatų.

NUTARTA. 
1. Rekomenduoti Kultūros skyriui apklausti dviejų sričių - Scenos menų ir muzikos bei Kultūros ir
kūrybinių industrijų, kino meno sklaidos -  organizacijas dėl pasirengimo įgyvendinti iki metų galo
projektą, jeigu būtų skirtas finansavimas. Rekomenduojama apklausti organizacijas iš abiejų sričių
eilės  tvarka  pagal  projektų  vertinimo surinktą  balų  skaičių:  pradėti  nuo projektų,  kurie  surinko
daugiausiai balų ir eiti toliau prie projektų, kurie surinko mažesnį balų skaičių;
2.  Rekomenduoti  Kultūros skyriui po apklausos persiųsti  rezultatus KMT nariams,  kuriems 2-3
projektams bus siūloma skirti dalinį finansavimą. KMT nariai pateiks savo nuomonę dėl siūlomo
finansavimo Kultūros skyriui el. paštu.

Posėdis baigėsi 2018 m. spalio 24 d. 10.30 val.

Posėdžio pirmininkas Goda Giedraitytė

Posėdžio sekretorius Raimonda Mažonienė


