KULTI]ROS IR MENO TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS
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PosedZio data:2020 m. balandZio2g d.,15.00 val.
bldu per ,,Zoom', programelg.

PosedZio vieta: nuotoliniu

PosedZio pirmininkas - dr. Jonas Genys, Klaipedos mir:sto savivaldybes MaZosios Lietuvos
istorijos muziejaus direktorius, Kultiiros ir meno tarybos pirmininkas.
PosedZio sekretore - Dalia Zelvyte-Mockuviene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Kult[ros skyriaus vyr. specialiste.
Dalyvavo (8 nariai i5 11):
l.Dr. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes M.aZosios Lietuvos istorijos muziejaus
direktorius, KMT pirmininkas;
2' Vladas Balsys, Lietuvos architektq s4jungos Klaipedos skyriaus narys, architektas;
3. Kristina Jak5te, Klaipedos miesto savivaldybes kulturos centro Zvejq r[mai renginiq
organizatore;
4. Prof. dr. Daiva K5aniene, Klaipedos kultDros magistre, muzikologe;
5. Daiva Molyte-Lukauskiene, Lietuvos raSytojq sqjungos Klaipedos skyriaus nare, poete;
6' Neringa PoSkute-Jukumiene, Lietuvos dailininkq sqjungos Klaipedos skyriaus pirmininke,
juvelyre;
7. Marius Tum5ys, V5{ ,,Projektas LT,, direktorius, reZisierius;
8. Romandas Ziubrys, v5{ ,,Klaipedos sventes" direktorius, reZisierius.

Kiti dalyviai:

1.

Ekspertq komisijos vadovas, (-e);
Kultiiros skyriaus vedeja.

2. Egle Deltuvaite,
PosedZio medZiaea:
1.

Kulttiros ir meno kiirejq stipendijq ekspertq vertinimo suvestine.

DARBOTVARKE:
1. Del stipendijq kulttiros ir meno kurejams skyrimo, svarstymas ir rekomendacijrl teikimas.
2. Del kultiiros ir meno sriiiq projektq prioritetg 2021m.
Kulttiros ir meno tarybos pirmininkas dr. Jonas Genys nustate, kad yra kvorumas ir susirinkimas

laikomas teisetu, ir pristate pagrindini darbotvarkes klausim4 ft medLiag4 kulturos ir meno kiirejq
stipendijq ekspertq vertinimo suvesting. Dr. J. Genys papraiie Kultuios skyriaus vedejos, Eglls
Deltuvaites, pristatyti ekspertq suvesting.
E. Deltuvaite informavo, kad kult[ros ir meno kiirejq stipendijq konkursui buvo gautos 34
parai5kos, kurias vertino 5 ekspertai. Vedeja papasakojo, kad posedZio metu turi bUti i5girstos
rekomendacijos del stipendijq skyrimo. E. Deltuvaite primine stipendijq skyrimo prioritetus: jaunieji
meno kflrejai, neturintys 35-eriq metq, ir anksdiau negavg stipendijos. Prioritetai nurodyti tvaikoje ir
suvestineje' E. Deltuvaite pabreZe, kad pagal turimas le5as galima skirti 15 stipendijq. KuiUros skyiiaus
vedeja primine, kad KMT gali rekomenduoti taip pat ir stipendijq trukmg.

PrieS posedi

buvo gautas Vlado Balsio praSymas nusi5alinti nuo stipendijq skyrimo svarstymo ir

rekomendacijq teikimo. Vladas Balsys palieka posedi.

Neringa Po5kute-Jukumiene atkreipe demesi, kad lenteleje nera i5skirta kiekvieno iS penkiq ekspertq
atskira nuomon6, o tik bendra suvestine. E. Deltuvaite atsake, kad visada pateikiama balq vidurkis,
bendra suvestine ir konsoliduota visq ekspertq nuomone. N. Po5kute-Jukumiene pasigedo kiekvieno
atskiro eksperto vertinimo kaip sridiq vertinimuose, nes tada suLsiformuotq kriterijai ir UUtq galimybe
atkreipti demesi i kai kurias parai5kas, galbtit yra niuansq, kuriuos KMT galetq svarstyti. N. Po5kuteJukumiene siUlo kitiems konkursams sudaryti galimybg matyti kiekvieno eksperto individualq vertinimq.
Taip pat N. PoSkute-Jukumiene teiravosi, ar bfltina atrinkti visus 15 stipindininkq, jei nera didelis
konkursas ir pakankamai stipriq parai5kq. E. Deltuvaite atsake, kad nuostaiose
lra5ytas ,, ne maZiau nei
l5 stipendijq" yra tarsi saugiklis, kad nebiitq maLinamas stipendijq skaidius, manoma, kad kasmet galima
rasti 15 kiirejq, vertq stipendijos. N. Po5kute-Jukumiene uZklause, ar ekspertams buvo pateikti ankstesniq
metq stipendininkq tezultatai, nes kai kurie parei5kejai dalyvauja ne pirm4 kaftq, o tiryba nera madiusi
ankstesniq stipendijq darbq rezultatq. E. Deltuvaite atsak€, kad stipendininkq ataskaiios yra teikiamos
svarstyti KMT, tadiau stipendijq laikotarpiai yra skirtingi, biitq galima dabar kai kuiiq stipendijq
ataskaitas teikti, tadiau del karantino perorganizuojami prioritetai ir darbai, sprendZiami kiti t<tausimai,
todel siiilo laukti karantino pabaigos, kad biitq galima padaryti stipendininkq iezultatq pristatym4 gyvai.
Taip pat Kult[ros skyriaus vedeja pabreLe, kad esant klausimami ir poreikiui, KMT nariai pries'poseOi
galejo pra5yti ankstesniq stipendininkq ataskaitq. Dr. J. Genys antrina, kad noretqsi matyi stipendijos
gavejo darbo galutiniprodukt4, nors pripaZista, kad nuostatose nera ai5kiai apibreZtas toksreikaiavirnas.
KMT pirmininko nuomone, reiketq, kad nuostatose atsirastq ai5kesne stipendijos gavejo vertinimo
forma. E. Deltuvaite primine, kad2019 m. pradZioje buvo keidiarni stipendijrinuoitutuii, blvo
itrauktas
punktas, kad KMT b[tq supaZindinama su rezultatais ir, jei KMT mano, kad uZ veikl4 yra neatsiskaityta
arba netinkamai atsiskaityta, tai KMT galetq teikti administracijc,s direktoriui pasirilym4 del stipendijos
le5q iSie5kojimo. E. Deltuvaite pasidalino informacija, kad ruo5ia ilgalaikg stipendijq analizg iuo ZOt+
m.

N. Po5kute-Jukumiene paklause ekspertq komisijos vadovo, ar i5siskyre ekspertq komisijos
veftinimai? Dr. J. Genys paantrino klausim4 ekspertq komisijos'vadovui, kaip sekesi.'.rtinti. Ekspertq
komisijos vadovas atsake, kad, Zinoma, ekspertq nuomones skyresi, buvo ekspertq vertinimuose balq
skirtumq. Buvo atvejq, kai nuomone skyresi pakankamai, bet konsensusas buvo rastas. Dr. J. Genys
papraSe pamineti projekt4, kuriame labiausiai susid[re su diskusija, ar diskusijos buvo svarstant
visus 34
projektus. Ekspertq komisijos vadovas informavo, kad nepasiZyrnejo tq atveJq, kur labiausiai i5siskyre
komisijos ekspertq nuomonds. Romandas Ziubrys paklause ekspJrtq komisijos vadovo, ar nereikbjo
atsiZvelgti i meno sritis, kurios liks neatstovaujamos, ar uL.15 brtikSnio neliks tokiq projektq, kurie yia
verti igyvendinimo tam tikrose srityse, kurios lieka neatstovaujamos. Ekspertq komisijos vadovas atsa"ke,
kad visiSkai pasitiki kolegomis ir nemano, kad prioritetu turetq biiti neatstovaujama sritis. Ekspertq
komisijos vadovo nuomone, svarbiausias dalykas,- parai5kos kokybe ir auk5ta menine ideja. IS to, kas
buvo pateikta, atrinktos 15 yra geriausios parai5kos, Ekspertq komisijos vadovo nuo-on.r, stipendija
neturetq bUti skiriama vien tam, kad atstovautq sriti. M. Tumsys pasitikslino, ar nebuvo skiriamas
prioritetas, atsiZvelgiant i sriti ar meno r[Si. Ekspertq komisij,ri uudouur primine, kad nuostatuose
prioritetas buvo skiriamas jauniems menininkams iki 35 metq ir pirm4 kart4 teikiantiems parai5kas.
Ekspertq komisijos vadovo buvo papra5yta apZvelgti ekspertq komisijos darbo rezultatus. Ekspertq
komisijos vadovas primine, kad gautos 34vizual\4taikomqjq, tarpdisciplininio, dizaino, kino, literatiiros,
fotogafijos, Sokio meno parai5kos. Ekspertai remesi Klaipedos miesto savivaldybes stipendijq skyrimo
nuostatais, kur numatyta ne maLiau 15 stipendijq, i5sake savo nuomong. Eksfertai-diskutavo
elektroniniais lai5kais, buvo bendras susirinkimas, kad tureti krcnsoliduot4 nuomong. Nors veftinant

nuomones iSsiskyre del kai kuriq paraiSkq, tarybai pateikiama galutine bendra visq ekspertq nuomone.
Ekspertai sieke, kad stipendijos butq skiriamos parei5kejams, kuriq paraiSkos pasiZymi auk5ta menines

kultiirines veiklos kokybe, nauja, idomia ir aktualia ideja, kuri skatintq kurdjq rai5k4 ir bltq reik5minga
Klaipedai. Be abejo, buvo atsiZvelgta i stipendijos parai5kq teikiandio asmens kompetencij q ft patiii,
Ekspertq komisijos vadovas atkreipe demesi, kad ktirejams galima perduoti bendr4 pastab4, jog
konkursui pateikiamos paraiSkos, kurios neatitinka individualios stipendijos esminio- kriterijaus,individualios kulttiros ar meno kiirejq klrybines rai5kos skatinimo. Gauta parai5kq, kurios labiau tiktq
teikti projektinei veiklai. Ekspertq komisijos vadovas i5rei5ke pagarbq visiems parei5kejams, tadiau
paLymejo, kad dauguma parai5kq orientuotos i labai lokalias veiklas ir lokali4 teritorij4. Dr. J. Genys
klause KMT nariq nuomones, kokiu budu bus dirbama posedZio metu. N. Po5kute-jukumiene puprulo
leidimo nusi5alinti ir nedalyvauti vertinime, kadangi tarp 15 ekspertq auksdiausiai
ivertintq stipeniinint<q
ytanemaLai Lietuvos dailininkq sqjungos nariq. (N. Po5kute-Jukumiene palieka posedi).
Dr. J. Genys kviedia pasisakyti kiekvien4 KMT nari, kokios nuomonds del ekspertq sudaryto
s4raSo. R. Ziubrys pasisake, kad ji itikina ekspertq suraSyti argumentai, kurie neturetq kelti abejoniq
eksperlq kompetencija, nes jie diskutavo ir dirbo. M. Tum5ys kitiems metams si[le nustatyti prioriietus,
kurias sritis biitq norima paskatinti, kad bltq finansuojamas platesnis kultiirinis laukas. Daiva MolyteLukauskiene taip pat pasidZiauge, kad konsoliduotos ekspertq i5vados iSsamios, gana aiSkiai ir
itikinamai
viskas pateikta, nors kai kur diskursai ir skiriasi. D. Molytes-Lulkauskienes nuomone natDralu, kad kai
kuriq ekspertl+ nuomones skiriasi, bet kiekvienas ekspertas i5sako savo nuomong, o po to padaroma viena
bendra iSvada. D. Molyte-Lukauskiene pasigedo demesio literatiirai, nors, jos nuo-on", Siai grupei yra
pladios galimybes pasireikSti velesniame etape Siek tiek dar paclirbejus. Prof. dr. D. KSaniene pritare
ekspertq sprendimams ir pabreZe, kad stipendijq skyrimas yra ne tik pinigq paskirstymas, bet ir
Ziiirejimas i bendr4 kulturin! lauk4. Profesores nuomone, Siair; metair ao-inuo; a vizualieji menai,
nepaisant to, svarbiausias kriterijus iSlieka paraiSkq kokybe, norr; KMT tikslas ir uZdavinys turetq biiti
paskatinti daug savo srityse dirbandiuosius teikti parai5kas, kad britq i$laikyta pusiausvyra. Profesore
siulo pritarti ekspertq sudarytam stipendininkq s4raSui.
Dr' J. Genys reziumavo visq pasisakiusiqjq mintis, kad turime ekspertq veftinimus, kuriq
kompetencija neabejojama. KMT pirmininkas akcentavo, kad visi nariai
;aueia tam tikrq kulturos
sektoriq palikim4 uZribyje. Tuo padiu dr. J. Genys konstatuoja, kad svarbiausia yra parai5kos kokybe. M.
TumSys atkreipe demesi, kad galbDt dia ne menininkq kalte, o kulturos vadybos iprugu. E. Deituvaite
atsake, kad konsultuojami visq sridiq menininkai, jei jie tik kreipiasi Kulturos skyriq.
i

KMT nariq pasisakymq nutarta balsuoti: Kas uZ tai, kad pritarti ekspertq konsoliduotam
vertinimui ir siUlyti administracijos direktoriui skirti finansavim4 s4raSe pirmiems 15 stipendijq
teikejq ?
Po

fvyko balsavimas:6 ui., klausimui pritarta.
Pakviesti nusi5aling KMT nariai sugriZti i posedi svarstyti antrqi klausim4, prisijunge N.
Dr. J. Genys pristato galimus 202I m. sriidiq projektq prioritetus E. Deltuvaite
informuoja, kad paprastai teikiami 3-4 prioritetai. Kultiiros skyriaus vedeja primine, kad 2021 m.
Klaipeda yra Europos jaunimo kultiiros sostine, tad verta bDtq pasvarstyti apie prioritet4 projektams,
kuriuose aktyviai dalyvauja jaunimas. E. Deltuvaite taip pat pasille, atsiZvelgiant Siandiening
i
situacij4, pagalvoti apie galim4 kult[ros ir sveikatos stiprinimo s4veik4. R. Ziubriui tiko mintis del
jaunimo prioriteto, tadiau abejojg, ar reiketq tai akcentuoti, nes kitais metais ir taip Klaipedos mieste
bus daug renginiq jaunimui. R. Ziubrys kaip tik siDlo i5naudoti kitas sritis, kurios nebus taip rySkiai
i5reik5tos' R. Ziubrys pabreLe, kad jam labai idomus menininkai, kurie geba jungti skirtingas veiklos
Po5kute-Jukumiene.

sritis kaip kultur4 ir sport4, kultur4 ir sveikat4, nes auditorija segmentuojasi smulkesnes grupeles ir
i
domisi netiketai besijungiandiomis sritimis, iS kuriq gaunamas jdomus klrybinis rezultatas. R. ZiuU.yt
palaikytq tokiprioritet4. D. Molyte-Lukauskiene akcentavo profesionalaus meno rai5k4 ir sklaid4, kad
kultlra netaptq laisvalaikiu ir pramoga. E. Deltuvaite taip pat siiilo stiprinti profesionalqji men4, nes
megejiSkas veiklas remia kitos programos. N. PoSkute-Jukumiene pritare nuomonei, kad
sveikatingumas suvokiamas tiesiogiai ir pasibaigia meno ir r:elaksacijos terapijomis. N. po5kutesJukumienes nuomone, atsiZvelgiantitai,kad kiti metai - jaunimo, tai prioritet4taip ir formuluoti,
kaip
tarpinstitucini bendradarbiavim4 ir jaunimo itraukti, kur jaunimas dalyvautq ne tik kaip Ziiirovas, bet ir
kaip dalyvis, profesionalai galetq biiti mentoriais, itrauktq
iveiklas. Dr. J. Genys paminejo, kad2023
m. bus graZus Klaipedos kra5to prijungimo prie Lietuvos 100 metq jubiliejus ir Sis istorines atminties
prioritetas biitq sveikintinas. E. Deltuvaite atkreipe demesi, kad nepaisant to, kad 2023 m. dar
toli,
tadiau pasiruo5imo darbai galetq jau dabar prasideti. Dr. J. Genys pra5o jo prioritet4
ltraukti i s4ra54.
etas galet
i5skirtiniu projektu, nes po
ms meno
s atkreipe demesi, kad kaip
s ir turejo
Seiko Sokio teatro pavyzdi,
ir turizm
amas rezultatas, kai ipasirodymus ateina Ziiirovai,
kurie niekada neitq i Siuolaikinio Sokio spektaklius. n. Ziubrys akcentuoja, kad taip btitq galima plesti
auditorij4, taEiau kaip prioritet4 ira5ius ,,auditorijq pldtra", - niekas jos nesupras. R. ZiuUrio nuomone,
reiketq nurodyti konkredius kelius arba btidus, kaip tai galima biitq padaryti. D. Molyte-Lukauskiene
pasidalino savo abejonemis, kaip, per k4 butq galima sujungti sveikatingumqir kultur4.
R. Ziubrys
atkreipe demesi, kad ne KMT nariai turi sugalvoti idej4 ir projekt4. M. Tumsio nuomone, btitina
atsiZvelgti i jaunimo prioritetq, nes kitais metais viso Europos jaunimo demesys Klaipedai bus
padidejgs, atvaZiuos daugiau jaunimo, tai normalu, kad reiketq sl<atinti jaunim4, atskleisti jo potencial4.
M. Tum5ys atkreipe demesi, kad buvo diskutuota apie skirtingq sridiq bendravim4, tai siDlo prioritetu
isskirti tarpdisciplinini men4, menq sintezg. Taip pat M. Tumsyr; siIlo dr4sesnes, originalias kurybines
idejas, Klaipedos identiteto kiirim4 ir skatinim4. M. TumSys mano, kad tarp meno, sveikatinimo,
gamtos galima iixelgti paraleles. Prof. dr, D. K5aniends nuomone, galbut KMT neblitinai
kiekvienais
metais ieSkoti ir pateikti prioritetus, nes kultura ir menas nera fragmentuoti, Prof. dr. D. KSanienes
nuomone, uZtektq prioritetu laikyti tai, k4 jau turime, stiprinti tradicijas, skatinti naujas idejas,
formuojant dabartines Klaipedos identitet4. Prof. dr. D. KSaniene akcentavo profesionalqji mena, jo
sklaid4, meml sintezg, taip pat pritaria, kad galima pradeti ruoStis ir 2023 m., sieti juos su istorija.
Dr. J' Genys pasidZiauge, kad i5sakyta daug graLi4mindiq ir idejq, bet Siandieniniame posedyje
galutinio sprendimo siUle nepriimti. Dr. J. Genio nuomone, reiketq pratgsti prasidejusi4 dis[usija.
i.
Deltuvaite taip pat pasidZiauge, kad yra bendras sutarimas pagalvoti apie jaunimo sriti, 2023 m.,
sveikatos sriti, su s4lyga, kad demesys telkiamas profesionaliam menui, ir iarpsritiskum4, skirtingrl
sridiq sinergrje. E' Deltuvaite siDle susitikti kitame posedyje po savaites ar dviejq su konkrediomis
formuluotemis. E. Deltuvaite atkreipe demesi, kad prioritetus reiketq skelbti kaip galima anksdiau,
o ne
tada, kai skelbiamas konkursas, kad ktirejai galetq pradeti galvoti apie idejas ir ieskoti partneriq.

PosedZio pirmininkas

dr. Jonas Genys

PosedZio sekretore

D alia Zelv yte-Mo ckuv
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