
KULTUROS IR MENO TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

d. Nr.

Posedis data:2020 m. kovo 9 d., 15,00 val.
PosedZio vieta: Didysis pasitarimq kambarys, II auk5tas, Klaipedos miesto savivaldybes

administracija, Liepq g. 1 1, Klaipeda.

PosedZio pirmininkas - dr. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos
istorijos muziejaus direktorius, Kultiiros ir meno tarybos pirmininkas

PosedZio sekretore - Egle Deltuvaite, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kultDros departamento Kultiiros skyriaus vedej a.

Dalyvavo (9 nariai i5 11):
l.Arvydas Cesiulis, Klaipedos miesto mero pavaduotojas, Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos Kultiiros, Svietimo ir sporto komiteto narys;
2' Vladas Balsys, Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos skyriaus narys, architektas;
3. Dr' Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius;
4' Ineta Gibauskaite, VSI Paslaugq ir konsultacijq centro vadove, renginiq organizatorc;
5. Kristina Jak5te, Klaipedos miesto savivaldybes kulturos centro brq\ rDmai renginiq

organizatorb;
6' Kristina Jokubavidiene, Klaipedos kult[ros magistr(r, Lietuvos dailes muziejaus prano

DomSaidio galerijos vedej a;

7. Prof. Dr. Daiva KSaniene, Klaipedos kultiiros magistre, muzikologe;
8. Neringa Po5kute-Jukumiene, Lietuvos dalininkq s4jung<ls Klaipedos skyriaus pirmininke;
9. Marius TumSys, VSf ,,Projektas LT,,direktorius, reZisier.ius;

PosedZio medZi4ga:
1. Vizualiqjq menq (dailes, fotograhjos, tarpdisciplininio rneno) ir dizainoprojektq konsoliduota

ekspertq vertinimo suvestine.

DARBOTVARKE:
I' Del pritarimo vizualiqjq menq (dailes, fotograhjos, tarp<lisciplininio meno) ir dizaino projektq

konsoliduotai ekspertq vertinimo suvestinei.
2. Ddl KMT darbo organizavimo,
3, Del Kultiiros dienos paminejimo Klaipedoje.

Kulttiros ir meno tarybos pirmininkas dr. Jonas Genys nustatd, kad yra kvorumas ir susirinkimas
laikomas teisetu.

1. SVARSTYTA. Del pritarimo vizualiqjq menq (dailes, fotografijos, tarpdisciplininio
meno) ir dizaino projektq konsoliduotai ekspertq vertinimo suvestinei.



Pirmininkas pristate, kad pirmas Siandienos darbotvarkes klausimas - ekspertq pateiktq
vizualiqjq menq (dailes, fotograhjos, tarpdisciplininio meno) ir dizaino projektq ivertinimq aptaiimas ir
balsavimas del pritarimo arba nepritarimo kulttiros ar meno Sridiq piolit<tq'etspertiniam vertinimo
rekomendacijoms.

Pirmininkas primine, kad praejusio posedZio metu, vieno balso persvara nepritarus vizualiqjq
menq ir dizaino projektq suvestinei, pradeta diskusija, kad nepritu.u. ..rrr"rtinli, reikia pateiiti
argumentus. AtsiZvelgiantitai, kad posedis ejo i pabaigq ir ji turejo palikti dalis KMT nariq, bendru
sutarimu nusprgsta klausim4 atideti kitam kartui.

Neringa Po5kute-Jukumiene uZdave pirmininkui
suvestinei.

klausim4, ar i5 principo buvo nepritarta

Pirmininkas atsake, kad jei biitq priimtas galutinis sprendimas, Siandien nebereiketq balsuoti ar
kalbetis.

V. Balsys pasiteiravo, ar KMT prieme sprendim4.
Pirmininkas pakomentavo, kad balsavimas vyko, bet jei KMT siiilo keisti ekspertq sprendim4,

KMT turi pateikti ir argumentus. Del Sios prieZasties ir buvo pasiiilyta atideti viso klausimo svarstym4
kitam susitikimui.

A. Cesiulis pakomentavo, kad i5 to, kas pasakyta, galima sprgsti, kad sprendimas nebuvo priimtas.
Vladas Balsys atsake, kad jis situacij4 suprato prie5ingai ir, kad Sios dienos susirinkimas skirtas

argumentams pateikti.
J. Genys pakomentavo, kad argumentai turejo biiti suformuluoti prie5 balsavim4.
A. Cesiulis pritare, teigdamas, kad reikia i5siai5kinti, ka<t neb1fq skirtingai inierpretuojama ir

jeigu vyko balsavimas ir paskui anuliuotas ir buvo pasakyta, kai reikia
balsuoti i5 naujo, tai yra vienas strrrendimas, tai prie klausimo apskritai
nebeturetumem griZti. A. Cesiul a.rgumentq po balsavimo.

V, Balsys paklause, ar norima pasakyti, kad balsavimas nevyko
E. Deltuvaite primine, kad balsavimas vyko vien4 kartq, tadiau po kilusios diskusijos apie

argumentq, kodel KMT nuomone ekspertq i5vada yra nemotyvuota, bltinum4 bei atejus lai[ui iSeiti
KMT nariams i kit4 pasitarim4, bendru sutarimu buvo nutarta, i<ad klausimas atidedamas.

J' Genys pasille, kad nepriejus bendro sutarimo, KMT galetq siulyti sprendim4 palikti
administracij os direktoriui.

A. Cesiulis prane5e, kad gautas vienos i5 ekspertq grupiq vadoves laiSkas del kurybiniq industrijq
projektq suvestines, kuriame pranesama, kad prie dalies projektq yra ne jos, o kitos ekspertes parengti
galutiniai komentarai.

E. Deltuvaite paai5kino, kad kalbam a apie tqpali1pastebet4 klaid5, kuri4 uZfiksavome praejusio
posedZio metu del otganizacijos pavadinimo ir korekturos klaidq. GriZus po posedZio, komentarai 6uvo
suZilreti, ekspertei i5siqstas atsipraSymo lai5kas, tadiau bendros suvestines r eiultato:balq ar finansavimo
sumq mineta technine, kopijuojant i5 vieno dokumento i kit4, klaida nekeidia. paaiskino, kad
konsoliduotq i5vadq rengimo darb4 ekspertai pasidalina, tad suvedant komentarus ta klaida ir ivyko.
Galutine grupes vadoves pasiraSyta versija gauta pries KMT pose<li, tad., matyt, del laiko stokos ii;i ;os
nepastebejo.

J. Genys pakomentavo, kad eksperte laiSk4 atsiunte ir reaguodama i praejusio posedZio metu jai
uZduotus klausimus.

V' Balsys atsake, kad nors sumos ir balai sutampa, bet gal i5 galutiniq komentarq biitq kilg kitokie
klausimai ir pasiDle klausim4 persvarstyti.

A' Cesiulis ir M. Tum5ys pakomentavo, kad tai vieno KMlf nario nuomone.



J' Genys pasiule balsuoti: Kas uZ tai, kad perZiiireti ekspertes vadovautq dviejq grupiq(vertinusir; bendruomeniSkum4 skatinaniius projektus ir kiirybiniq industiijg p-i"r.to.f
konsoliduotas suvestines ?

fvyko balsavimas: 2 u2,5 prie5, 2 susilaike.

Nutarta: nepritarta ekspertes vadovautq dviejq grupiq (vertinusiq bendruomeni5kum4 skatinandius
projektus ir k[rybiniq industrijq projektus) konsoliduotq suvestiniq perZilrejimui.

N. Po5kute-Jukumiene pasisake, kad jai vis tiek kyla klausimq ir jei ivyksta toks atvejis, kaip
reiketq reaguoti. J. Genys atsake, kad esminis klausimas, ar toks nutikimas iS'esmes f..lei".rirf. Sl;"
atveju, kalbama apie korektiiros klaidas, kurios bendro rezultato raekeidia.

Pirmininkas pasiule gtiLtipriepirmo darbotvarkes klausimo ir pakviete suformuluoti argumentus,
kodel KMT nepritare ekspertq suvestinei, atkreipe demes!, kad argumentai privalo blti labai wirti. fuippat pasiDle nuo tolimesnio svarstymo nusiSalinti N. Poskuttii-Jukumienei, kurios vadovaujamos
organizacijos projektas yra Siame s4ra5e.

N. Poskute Jukumiene prie5 nusiSalindama iSsake savo nuomong, kad nera maloni situacija, kai
praejusio posedZio protokole para5yta, kad E. Deltuvaite papra5e atkreipti visq demes i i tai,t<aO piimas
po br[ksnio projektas yra teiktas KMT nares vadovaujambs sqiungos.

E. Deltuvaite atsakydama nurode, kad buvo atkreiptas-demesys todel, kad tai b1tq buvgs
vienintelis atvejis i5 devyniq sridiq, kai nepritarus ekspertq nuomonei ir sidlant keisti ekspertq sprendim*,
biitq flrnansuojamas projektas, kuriam vadovauja KMT nare. PriirnLant sprendim4 visi Uatsuojantys turetq
tureti informacijos vienodai, kad bltq priimtas teisetas sprendimas. pagal tvaik4, KMT turetq irodyti,kad ekspertai, priimdami sprendimus, buvo Sali5ki, n.iiluike konfidJncialumo reikalavimq wAi iraargumentai yra nemotyvuoti.

A. Cesiulis 15:41 iSejo i kit4 pasitarim4.

J. Genys pasiule, jog jei KMT nesutinka, kad pirmas balsavimas buvo anuliuotas, tuomet reikia
ruo5ti argumentus.

M' Tum5ys pakomentavo, kad tai nera visq nuomone ir par;iule balsuoti.
. Jonas Genys pasifile balsuoti uL tai, kad anuliuoti praejusio posedZio balsavim4 del devinto

klausimo, t. y. pradeti nuo nulinio taSko. J. Genys papilde, taO^.jis ne taip suprato praejusio posedZio metu
priimt4 galutini sprendim4, t. y. jis suprato, kad bendru sutarimu visas kiausimas buvo itidetas kitam
kartui' Jeigu jis, kaip pirmininkas, klausim4 b[tq supratgs kitaip, tuomet reikejo pasiiilyti ir argumentus.
Del to jis siulo anuliuoti praejusio posedZio rezultatus irpradeti klausimo svarstym4 isnaujo.

P o sedZio p atalp q pal iko Nerin ga p o Skute-Jukumi ene.

M. Tum5ys papilde, kad jis situacij4 suprato kaip ir pirminrinkas, kad prie klausimo bus griZtama
nuo pat ptadLit4 ir, kad joks sprendimas nebuvo priimtas ir tlkejosi, kad Siandlen bus svarstoma iS naujo.

V. Balsys pasake, kad jis tikejosi, kad projektai bus gr4Linti ekspertams perZirreti ir paklau"se,
kodel taip nebuvo padaryta.

E. Deltuvaite atsake, kad nera pagrindo, pakartojo, kad reikia argumentq, kodel isvados yra
nemotyvuotos ir neargumentuotos.

J. Genys papilde, kad procesas nebuvo baigtas, todel ir nebuvo galima atiduoti ekspertams.
D. K5aniene pakomentavo, kad ji suprato, jog bus grqLint-a ekspertams ir jie perskirstys

finansavimo sumas.



J. Genys pabreZe, kad tikrai visi suprato skirtingai ir pasirnle balsuoti, ar anuliuojamas praejusio
posedZio balsavimas ir sprendZiamas klausimas i5 naujo arba, jeigu neanuliuojamas, iuojiami
argumentai.

K. Jokubavidiene pasake, kad kadangi nebalsavo praejusi kart4, nusiSalina ir dabar.

J. Genys pritare. Suskaidiavgs, kad kvorumas yra pasiule balsuoti: Kas uZ tai, kad butq
anuliuotas praejusio posddZio 9 klausimo (ddl pritarimo vizualiqjg meng ekspertq vertinimo
suvestinei) balsavimas ir pradetas klausimo nagrinejimas i5 pradZiq, nes visisuprato slirtingai?
fvyko balsavimas: uL - 4, prie5 - 2, susilaike 0.

Nutarta: pitarta, kad bDtq anuliuotas praejusio posedZio 9 klausimo (del pritarimo vizualirjq menq
ekspertq vertinimo suvestinei) balsavimas ir pradetas klausimo nagrinejimas i5 pradZiq, nes visi suprato
skirtingai.

Pirmininkas i5 karto pasiule balsuoti: Kas uZ tai, kad pritarti vizuatigjq menq (dail6s,
fotografijos, tarpdisciplininio meno) ir dizaino projektq konsoliduotai ekspertq vertinimo
suvestinei?

[vyko balsavimas; uL - 4, prie5 - 2, susilaike - 0.

NUTARTA: pritarti vizualiqjq menq (dailes, fotogafrjos, tarpdisciplininio meno) ir dizaino projektq
konsoliduotai ekspertq vertinimo suvestinei.

I posedi griZo Neringa PoSkute-Jukumiene ir K. Jokubavidiene.

2. SVARSTYTA. Del KMT darbo organizavimo.

J. Genys primine, kad reiketq pasidaryti veiklos planq, kuriam sillymus teiktq kiekvienas narys. M.
TumSys pasitile, kad galima nusimatyti reguliariq susitikimq laik4. J. Genys pakomentavo, kad jei
pasidarytq darbo plan4, biitq aiSku, kiek kartq reikia susitikti.

Pasiflle susitikti uZ poros savaidiq ir pasikalbeti apie veiklos plan4.

NUTARTA: Vienbalsiai nutarta klausim4 del darbo organizavimo ir veiklos plano svarstyti kitame
posedyje.

3. SVARSTYTA. Del Kulturos dienos paminejimo Klaipddoje.

NUTARTA: Vienbalsiai nutarta klausim4 del Kultiiros dienos minejimo svarstyti kitame posedyje.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

dr. Jonas Genys

Egle Deltuvaite


