
KUI,TUROS IR MENO TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

d. Nr.

Posedis data:2020 m, liepos 7 d. , 13.00 val.
PosedZio vieta: Tarybos posedZiq sale, II auk5tas, Klaipedos miesto savivaldybes

administracija, Liepq g. 1 1, Klaipeda,

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

PosedZio sekretorius - Ingrida Zemgule, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultlros departamento Kultlros skyriaus vyr. specialiste

Dalyvavo (8 nariai i5 11):
1. Arvydas Cesiulis, Klaipedos miesto mero pavaduotojas, Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos Kult[ros, Svietimo ir sporto komiteto narys;
2.YIadas 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, renginig organizatore;
5. Kristina JakSte, Klaipedos miesto savivaldybes kult[ros centro Zvej\ n-rmai renginiq

organizatore;
6. Neringa Po5kute - Jukumiene, Lietuvos dalininkq s4jungos Klaipedos skyriaus pirmininke;
7. Marius Tum5ys, V5{,,Projektas LT" direktorius, reZisierius;
8. Romandas Ziubrys, VSf ,,Klaipedos Sventes" direktorius, reZisierius.

Kiti posedZio dal)'viai:
1. Skaiste Mardiene, galerijos ,,Si:said" savininke.
2.Darius Vaidekauskas, Lietuvos fotomenininkq s4jungos Klaipedos skyriaus pirmininkas;
3, Radvile Rum5iene, dienra5dio,,Klaipeda" reportere;

PosedZio medZiaga:
1. K. Jak5tes ir R. Ziubrro pasitlymai pandemijos pasekmiq prevencijai ,2lapai;
2. N. PoSkutes - Jukumienes pra5ymas ,,Del savivaldybes biudZeto le5omis finansuojamos

programos ,,Vizualiqjq menq programq rdmimas" s4lygrl aptarimo ir tvirtinimo" ir jo priedai, 8 lapai;
3.2017 m. rengtas vizualiqjq menq ir dizaino programos projektq apra5as, 1 lapas.

DARBOTVARKE:
1. DOI K. Jak5tds ir R. Ziubrio pateiktq pasitilymq pandemijos pasekmiq prevencijai;
2. Ddl vizualiqjq menq programos projektg s4lygq aptarimo ir patvirtinimo.

Kultlros ir meno tarybos pirmininkas dr. Jonas Genys uZfiksavo, kad ivertinus susirinkusiq nariq
skaidiq, kvorumas yra, posedis laikomas teisetu. Darbotvarkeje - du klausimai.

Neringa Po5kute - Jukumiene papra5e sukeisti darbotvarkes klausimus ir antr4ji svarstyti kaip
pirm4. Klausimq eiliSkumo pakeitimui Kult[ros ir meno tarybos (toliau - KMT) nariai pritare bendru
sutarimu.

1. SVARSTYTA. DCI vizualiqjq menq programos projektq s4lygrt aptarimo ir
patvirtinimo.



Dr. Jonas Genys pasake, kad buvo gautas KMT nares raStas ir ji lydintys ivairiq kultDros
institucijq ra5tai, palaikantys idej4 del vizualiqjq menr+ programrl remimo programos patvirtinimo.
KMT pirmininkas pakviete Nering4 PoSkutg - Jukumieng pristatyti Siklausimq, po to pasi[le visiems
KMT nariams diskutuoti apie program4 ir aptarti klausim4, kaip btitq finansuojama nauja programa.

Neringa Po5kute - Jukumiene pasake, kad ra$tus apie 5io klausimo aktualum4 pateike Lietuvos
dailininkq s4jungos Klaipedos skyrius, VSf Klaipedos dailininkq fondas, Lietuvos fotomenininkq
sqiungos Klaipedos skyrius, asociacija ,,Menq zona", Lietuvos architektq s4jungos Klaipedos
apskrities organizacija, V5{ ,,JDros marios" - nekomercine galerija ,,si:said", asociacija ,,KDrdjq
sqjunga", asociacija ,,Klaipedos kraSto auksakaliq cechas", ir menotyrininke Goda Giedraityte (Sie
raStai kaip posedZio medLiaga pridedami prie protokolo). Pasisakiusiq uZ buvo ir daugiau. Visi
raSiusieji paLymi klausimo aktualum4 ir vertingum4 Klaipedos miesto kultDrai, k4 pletoti padetq Sios
programos atsiradimas, Niekas neabejoja, kad tokia programa duotq teigiam4 efekt4, analogi5kai kaip
jau kelet4 metq Klaipedos miesto savivaldybes dalinai finansuojamos programos teatrui, muzikai,
jDriniams renginiams ir festivaliams. Tgstines programos leme nevyriausybinio sektoriaus, ypatingai
- scenos menq ir vie5qjq renginiq, veiklos kokybinius pokydius. Goda Giedraity.te pateiktame ra5te
pa?ymi, kad produktas tapo ivairesnis ir atsirado galimybes dirbti jauniems menininkams, uZsienio
autoriams Klaipedoje. Programos tikslas - skatinti Klaipedos vizualiqjq menq (dailes, fotografijos,
tarpdisciplininio meno) sklaidE, vaikq ir jaunimo menini ugdym4, vystyti miesto vizualiqjq menq ir
bendrqj4 kulturq. Sitiloma tokio tikslo formuluotg papildyti, skliausteliuose paliekant daugta5ki arba
pridedant formuluotg ,,ir kiti". Visos organizacijos mini daugiau maZiau tuos padius dalykus, k4 duotq
5i programa, kokias btitq galima galvoti tgstines ne tik parodq ar festivaliq idejas, bet ir Zinoma galvoti
apie edukacines programas vaikams, bendradarbiaujant su Svietimo ir kt. istaigomis, galbflt tai
paskatintq ilgalaiki bendradarbiavimq su Klaipedos miesto savivaldybes biudZetinemis istaigomis.
VienareikSmi5kai taip b[tq prisidedama prie tarpsektorines s4veikos, j4 skatintq, didintq kulturinio
lauko prieinamum4, konkurencingum4 ir pan. Tai b[tq vizualiosios kultlros kelimas i auk5tesni lygi,
nes Siuo metu ji i5gyvena visi5k4 nuopuoli.

Dr. Jonas Genys pasake, kad 2017 m, 5i programa buvo teikiama tvirtinimui. PosedZio dalyvis
Darius Vaidekauskas pridejo, kad 2017 metais 5i programa buvo teikiama tvirtinimui Salia naujai
atsiradusios muzikines programos, tuomet KMT nusprende pritarti vizualiqjq menq programai.
Programa nebuvo patvirtinta Klaipedos miesto savivaldybes administracijos. Dr. Jonas Genys
pasiteiravo, kodel. Darius Vaidekauskas atsake, kad tai buvo departamento direktores Nijoles
LauZikienes sprendimas.

Dr. Jonas Genys papra5e Kult[ros skyriaus vedejos Egles Deltuvaites pakomentuoti 5it4
praSym4. Egle Deltuvaite atsake, kad trimetis finansavimas tiek Lietuvos kulturos taryboje, tiek
Klaipedos mieste duoda pakankamai stiprq post[mi organizacijoms. Nors tai dar negarantuoja
konkredios pinigq sumos kiekvienais metais, visgi organizacijoms suteikiamas stabilumo jausmas,
galimybe planuoti savo veiklq, daryti ambicingesnius projektus, veikti kryptingiau. Atsiranda
tampresnis rySys tarp Kultiiros skyriaus ir programq vykdytojq, aukStesni reikalavimai ir pan. Kita
vertus, nerim4 kelia finansinis aspektas, papildomq lesq nelabai galima tiketis, todel kyla klausimas
del finansavimo Saltinio. Kitas momentas, kuri reiketq aptarti,kas tuomet nutiktq su Vizualiqjrl menU
sritimi, ar tos organizacijos, kurios gaus trimeti finansavim4, gales teikti paraiSkas i 5i4 sriti?

Dr. Jonas Genys reziumavo, kad Kulturos skyrius mato ir pozityvo tokios programos pritarimo
atveju, organizacijoms b[tq suteikiamos didesnes garantijos, tadiau kyla klausimas del materialiq
dalykq. PerZirlrejus kitq programq apra5ymus, kyla klausimas del ai5kaus idejos tgstinumo trimeteje
programoje. Kaip btitq iSpildomas tas ry5ys tarp visq trijq metq? Dr. Jonas Genys pasiteiravo
pavyzdLirl,kokie projektai galetq bUti teikiami programoms, kad bltq matomas padios finansuojamos
idejos tgstinumas, kur projektas negali bUti i5vystytas, jei procese nelieka pirmq ar trediqjq metq.

Neringa Po5kute - Jukumiene pateike Lietuvos dailininkq s4jungos Klaipedos skyriaus pavyzdi.
Jq veikla yra fiksuoti istorij4 ir menininko kiirybos keli4 nuo to momento, kai jis istoja i sqjung4. Kas
antrus metus vykstanti paroda, kurioje pristatoma vakarq Lietuvos menininkq k[ryba, tar yra



tradicinis ir jau ne vienerius metus vykstantis renginys tampa nebeigyvendinamu, nes nebuvo gautas
sridiq projekto finansavimas. Du metus Siam renginiui besiruoSiantiems menininkams tai reiSkia
istorijos fiksavim4 tik savo asmenineje erdveje, visuomenei neparodomi vizualiosios kultriros
k[riniai, Nera galimybes kurti atminties kultiiros, formuoti tokio bloko, nes pats procesas reikalauja
tam tikrq kaStq. Ktiriniq skaitmenizavimas ir visi kiti dalykai, kurie jau galetq tureti ir menotyrininkq
recenzijas apie menininko indeli i vizualiosios kult[ros lauk4, to Siuo metu ndra. Turinys
vienareikSmi5kai b[tq meno istorijos kflrimas ir parodos prisidetq prie meno istorijos formavimo.

Dr. Jonas Genys atsake, kad Neringa Po5kute - Jukumiene nesuprato klausimo potekstes. Dr.
Jono Genio nuomone, pateiktas pavyzdys apie skaitmeninim4 tikrai turetq bUti tgstinis projektas,
nekyla abejoniq, kad tokios Klaipedos kra5to galerijos ar pan. steigimas yra keliq metq reikalaujantis
darbas, tadiau klausiama buvo apie kitus dalykus,

Skaiste Mardiene papilde Nering4 Po5kutg - Jukumieng, sakydama, kad kasmet kiekviena
institucija ruo5ia savo programq: jai arba naudojami vietiniai autoriai, arba kviestiniai. Bet koks
klrybinis produktas nera sukuriamas per vien4 ar dvi savaites. Jei iSkeliama ideja, kad ktrybinis
produktas turi atspindeti vietini miesto kontekst4, atvykgs autorius pirmaisiais metais kontempliuoja
idej4, antraisiais priklausomai nuo sumanymo dirba su vietos bendruomene, pats pristatymas pvz.
gali vykti ir trediaisiais metais.

Neringa PoSkute - Jukumiene papilde ankstesni atsakym4, jog tgstines programos nebuvimas
neformuoja ilgalaikio kokybiSko turinio, nes sridiq projektq ivykdymo laikas yralabai trumpas, kai
neZinoma, ar pats projektas gaus finansavim4. Ilgalaikes programos atsiradimas uZtikrintq ilgalaiki
tarpsektorini bendradarbiavim4.

Kristina Jak5te pasiteiravo, ar Siuo metu organizacija iSgyvena i5 projektq. Neringa Po5kute -
Jukumiene atsake, kad i5 projektq ir ivairiq fondq, Klaipedos miesto savivaldybe neskiria
finansavimo, nes tai nera jq istaiga, asociacijos ir vie5osios lstaigos yra ne pelno siekiandios
organizacijos.

Vladas Balsys pasiteiravo, ar architektflros sritis galetq pretenduoti i 5i4 program4. Neringa
Po5kute - Jukumiene atsake, kad jos si[lymas programos tikslo apra5yme para5yti ,,ir kita" ir reiSkia
tai, kad yrair daugiau sridiq, teikiandiq vizualinius sprendimus, architektura yra viena i5 jq.

Vladas Balsys pasake, kad architektUrai reikia Lymiai daugiau laiko generuoti projektus, tad
trimetis finansavimas brltq tinkamas sprendimas.

Romandas Ziubrys primine, kad tgstiniq programq finansavimas atsirado i5 reprezentaciniq
festivaliq fondo. Kai buvo nusprgsta sukurti trimeti finansavim4, fondo le5os buvo perkeltos i 5i4
program4. Nuo to laiko biudZeto dydis nesikeite. Pinigai buvo paskaidiuoti baigtiniam
rcprezentaciniq festivaliq skaidiui, finansavimas buvo optimalus tam, kad festivaliai sukurtq
kokybi5k4 turini. Klausimas del finansavimo nera paprastas, nes itraukus dar vien4 program4 atsiras
papildomq finansuojamq projektq, o biudZetas nepadides, tai rei5kia, kad programinio frnansavimo
parai5kos neteks dalies le5q ir galimai suprastes jq kokybe. Si klausim4 reiketq sprgsti i5 esmes.

Dr. Jonas Genys pasake, kad kitais metais veikiausiai nepadides biudZetas, todel reikia tureti
pasiDlym4, i5 kur galetq atsirasti le5os finansavimui. Finansuojant i5 vidiniq resursrl reiketq malinti
kvotas tgstiniam trimediui finansavimui arba perkelti dali leSq i5 sridiq finansavimo, visq pirmiausia
- i5 vizualiniq menq srities. Jis pasiteiravimo Neringos Po5kutes - Jukumienes, kaip ji isivaizduoja,
kaip turetq biiti finansuojama naujai atsirandanti programa.

Neringa PoSkute Jukumiene atsake, kad ji nera savivaldybes biudZeto skirstytoja ir
neisivaizduoja, kaip tai padaryti. Jei kalbeti apie paskirstymo princip4, ji negali nusprgsti, i5 kur
paimti le5as ir neZino, ar taiyra KMT kompetencija.

Dr. Jonas Genys atsake, kad toks klausimas bus uZduotas KMT, reikes nurodyi siulom4
finansavimo Saltini. Taryba gali siDlyti kvotas, finansq dalinimo princip4.

Neringa Po5kute - Jukumiene atsake, kad jei b[tq naikinamas Vizualiqjq menq srities
finansavimas, didele dalis organizacijq nebegales veikti. Esant kitoms programoms, taip pat iSliko
kasmetis sridiq finansavimas muzikai, teatrui ir kt. ir trimeti finansavim4 gaunandios organizacijos
turi galimybg teikti paraiSkas sridiq organizavimui. Egle Deltuvaite atsake, kad muzikos, teatro ir kt.



oryanizacijos, kurios gauna trimeti finansavim4, neteikia parai5kq i t4 padi4 kultUros ir meno sriti,
toks dalykas nera galimas pagal galiojandi4 tvark4, teikiama i kitas sritis, pvz. KultDros edukacij4 ir
t.t.

Arvydas Cesiulis pasake, kad gyvenant pokarantininio laikotarpio s4lygomis ir nelinant kokia
situacija bus rudeni, kalbeti apie papildom4 finansavim4 naujai programai yra nerealu ir toks
finansavimo Saltinis nebus imanomas kitais metais.

Dr. Jonas Genys pasake, kad tokiu atveju finansavimo reiketq ieskoti iS vidiniq resursq. Yra trys
kulturos remimo blokai: stipendijos, kulttiros ir meno programq projektq finansavimas (trimetis) ir
kultiiros ir meno sridiq finansavimas (kasmet). Vadinasi, finansavim4 reiketq perskirstyti juose.

Arvydas Cesiulis atsake, kad yra ir kitq iniciatyvq, besikreipiandiq del tgstinio finansavimo ir
pateike Kino biuro pavyzdi. Galybe iniciatyvq laukia eileje,

Egle Deltuvaite pakomentavo, kad kino sritis yra finansuojama nacionaliniu mastu, kinu r[pinasi
Lietuvos kino centras.

Darius Vaidekauskas pastebejo, kad nors finansavimas yra vienas i5 svarbiausiq dalykq priimant
nauj4 programq, 2017 metais 5i programa buvo patvirtinta nesvarstant piniginio klausimo. Taip pat
pridejo, kad dabar bDtq tinkamas metas patvirtinti nauj4 programq, nes Siq metq rudeni bus
skelbiamas naujas trimedio finansavimo konkursas. Jei kiti metai bus sudetingi sprendZiant biudZeto
klausimus, 2022 ir 2023 m. galbtt bus geresne situacija.

Dr. Jonas Genys pasake, kad anksdiau ivedant tgstines programas buvo paprasdiau sprgsti
finansavimo klausim4, pervedant reprezentaciniq festivaliq le5as trimediam finansavimui. Niekas
negali kvestionuoti idejos ir programos reikalingumo, dalis projektq b[tq finansuojami per sriti, visrl
pinigq perkelti programai turbrit nebutq imanoma, reikia ieskoti sprendimo.

Romandas Ziubrys paantrino, kad niekas nekvestionuoja programos reikalingumo ir Dariaus
Vaidekausko pateiktas pavyzdys, kad finansavimas nebuvo svarstomas2}lT m. nera geras pavyzdys,
KMT yra patarramasis organas ir turetq bUti pozicija, kaip strategi5kai i5 esmes turetq b[ti
formuoj amas pro gramq finansavimas.

Neringa PoSkute - Jukumiene pateike pavyzdi, kad 2017 metais patvirtinus muzikos program4,
joje nebuvo konkurencijos, pateiktatik vienaparai5ka. Ar tai rei5kia, kad tas produktas dabar, jei butq
didesne konkurencija, bltq silpnesnis, galbfit kaip tik anaiptol, galbtit tarkime kaZkokie kiti
finansavimo Saltiniai, procentinis prisidejimas galetq bflti didesnis. I5 kitos puses, tuo metu buvo
konkreti suma ir ji buvo paskirstyta, nebuvo galvojama, kad reikia apsibreZti finansuojamq programq
ar organrzacijq skaidiq, konkursas nebuvo didelis ir pinigai buvo tiesiog i5dalinti.

Darius Vaidekauskas primine, kad2017 m. i bendr4 finansavimo katil4 pateko ir vizualiqjq menq
programa, ji buvo patvirtinta KMT. Darius Vaidekauskas i5reiSke hlkesti, kad dabarline KMT priims
analogi5k4 sprendim4.

Dr. Jonas Genys pasiteiravo, kiek Siemet buvo paskirta savivaldybes biudZeto le5q vizualiqjq
mentl sridiai. Egle Deltuvaite atsake, kad apie 50 000 Eur. KMT pirmininkas paklause, kas nutiktq,
jei pirmaisiais programinio metais Sita suma bDtq padalinta taip, kad 30 000 Eur atitektq programoms,
o 20 000 Eur liktq sridiq finansavime. Egle Deltuvaite pasake, kad sudetinga ivertinti, kiek parai5kq
butr4 teikiama programiniam finansavimui. Dr. Jonas Genys pasake, kad galima b[tq svarstyti vidiniq
resursq perskirstym4, ivertinant kitq sridiq projektq rezultatus.

Neringa Po5kute - Jukumiene pasake, kad Kulttiros skyrius turetq pateikti analizg, kiek kurioms
programoms buvo skirta leSq, kiek - sritims, tuomet biitq galima matyti bendr4 vaizdq ir sprgsti
finansavimo klausim4.

Dr. Jonas Genys pasake, kad reiketq suformuoti balsavimo objektus ir papra5e KMT nariq, kad
jie pateiktq savo pasiulymus.

Romandas Ziubrys pasake, kad priimant sprendim4 del Sio klausimo reiketq i5samiau pasiruo5ti
del galimo programos finansavimo ir pasiule atideti balsavim4.

Marius Tum5ys pasi[le balsuoti ir pritarti Siam klausimui, finansavimo klausim4 sprgsti veliau.
Arvydas Cesiulis pasifile pritarti programos patvirtinimui, pavedant Kultlros skyriui arba KMT

i5analizuoti iSlaidq struktDrq, ieSkoti vidiniq resursq programos f,rnansavimui.



Ineta Gibauskaite pasiUle pritarti tokios programos atsiradimui.
Egle Deltuvaite atkreipe demesi, kad KMT nariai turi informacij4, kaip yra skirstomos

savivaldybes biudZeto le5os kultfiros ir meno programoms ir sritims, nes kvotq nustatymas yra Sios

tarybos kompetencija,taip pat Zino ir tai, kokie projektai buvo finansuoti, todel sprendimo priemimui
turetq pakakti informacij os,

Dr. Jonas Genys pasake, kad bltq idomu paanalizuoti, ar yra tokiq programq, kuriq rezultatai
netenkina ir yra tikslinga jq atsisakyti.

Marius Tum5ys pasake, kad svarbu, kad atsirastq tokia programa, kad vizualieji menai gautq
ilgalaiki palaikym4.

Neringa PoSkute - Jukumiene pasitile paanalizvoti kitas programas ir jq rezultatus, ar visos
veiklos iSpildytos, kokie buvo kitq programr+ rczultatai. Ji taip pat primine, kad KMT skirsto kvotas
ir finansavimo klausimq galima sprgsti rudeni.

Dr. Jonas Genys pasiiile balsuoti pritarti arba nepritarti siElymui, kad vizualiqjq mem+ programa
btitq itraukta iprogramini finansavim4. Taip pat KMT pirmininkas pasiteiravo tarybos, ar klausim4
iSkelusi KMT nare neturetq nusi5alinti nuo balsavimo del galimo interesq konflikto. Bendru sutarimu
nusprgsta, kad nera pagrindo KMT nares nusi5alinimui balsavimo metu.

fvyko balsavimas del ,,vizualiqjq menq programq rdmimo" programos patvirtinimo.
7 komisijos nariai balsavo uZ: Arvydas Cesiulis, Vladas Balsys, Ineta Gibauskaite, Kristina Jak5te,

Neringa Po5kute - Jukumiene, Marius TumSys, Romandas Ziubrys.
1 komisijos narys susilaike: dr. Jonas Genys.

NUTARTA. Pritarti,,vizualiqjq menq programq r6mimo" programos patvirtinimui.

Toliau KMT pradejo diskutuoti apie patvirtintos programos s4lygas.
Neringa Po5kute - Jukumiene pasake, kad 2017 metais teiktas ,,Vizualiqjq menq programq

rdmimo" programos apraSas kelia klausimq del konkrediq skaidirl.
Egle Deltuvaite atsake, kad jas 2017 metais ruoSe klausimo teikejai karlu su Kultfros skyriumi.

Jos yra tobulintinos, sitiloma jas svarstyti ir koreguoti.

{vyko balsavimas del pritarimo arba nepritarimo pateiktoms programos s4lygoms.
Kas uZ tai, kad pritarti turimam sglygq projektui? - 0 balsq.
Kas uZ tai, kad pateiktoms s4lygoms nepritarti, reikia tobulinti programos sqlygr+ apraSym4,

konsultuojantis su klausimo teikejais ir KMT nariais - uZ balsuoja 7 KMT nariai: Arvydas Cesiulis,
dr. Jonas Genys, Ineta Gibauskaite, Kristina JakSte, Neringa Po5kute - Jukumiene, Marius Tum5ys,
Romandas Ziubrys.

Vladas Balsys balsavime susilaike.

NUTARTA. Nepritarti pateiktam ,,vizualiqjq menq programq r6mimo" programos s4lygq
projektui, ji tobulinti konsultuojantis su klausimo teikdjais ir KMT nariais.

Vyko diskusija del galimybiq perZilreti s4lygas ir pateikti savo pastebejimus Kulttiros skyriui el.
paStu. Bendru susitarimu nutarta s4lygas perZitireti ir klausimo teikejams ir KMT nariams pateikti
savo pasiUlymus iki penktadienio, S. m. liepos 10 d, Bendru sutarimu priimtas sprendimas balsuoti
del s4lygq apra5ymo el. bldu.

NUTARTA. Ddl s4lygq apra5ymo KMT nariams balsuoti el. btrdu.

Neringa PoSkute - Jukumiene paliko posedi.



2. SVARSTYTA. Del K. Jak5t€s ir n. Ziubrio pateiktq pasitilymq pandemijos pasekmiq
prevencijai. L:16 val.

Dr. Jonas Genys pristate klausim4. Ir Kristinos Jak5tes ir Romando Ziubrio pasiDlymai del
pandemijos pasekmiq prevencijos yra apie tqpali dalyk4 - projekto administravimo leSas. Tai yra
paties produkto ktirimo ka5tai, sitiloma jq naudojim4 pratgsti, padidinti Siq lesq proporcijq.

Kristina JakSte pasi[le pratgsti projektq ivykdymq terminus, kreipiantis i bankus del lesq
uZ5aldymo iki tol, kol nesukuriamas projekto rezultatas" Tokiu atveju reiketq gauti garantinius raStus
i5 bankq.

Egle Deltuvaite atsake, kad puses metq pratgsimas projekto ivykdymui butq bendrq finansavimo
s4lygq pakeitimas, tokiu atveju organizacijos, jau atsisakiusios gauto finansavimo del pandemijos,
galimai turetq pretenzijq. Del prioriteto arba papildomo balo del Covid-19 neivykusiems projektams
kitais metais - reikia ivertinti tai, kad prioritetai buvo patvirtinti praejusiame KMT posedyje, jie jau
yra patvirtinti administracijos direktoriaus isakymu. Taip pat kyla klausimas naujo konkurso
kontekste, ar tai yrc tikslinga daryti, ar bendrame vertinime neturetq dominuoti kokybinis turinio
vertinimas. Tam, kad padidinti administraciniq i5laidq dali, reiketq keisti dalinio finansavimo tvark4,
tas pakeitimas neb[trl taikomas atgaline tvarka Siq metq projektams. Taip pat reikia ivertinti ir tai,
kad20l9 m. administraciniq i5laidq dalis jau buvo padidinta nuo 20%iki35Yo, o vertinant i5 praktines
puses - ir dabar nedaugelis projektq teikejq iSnaudoja 35%limitq. Kyla klausimas del administraciniq
i5laidq proporcijos didinimo tikslingumo, bet tai padaryti galima, patvirtinus dalinio finansavimo
tvarkos pakeitim4 Klaipedos miesto taryboje.

Dr. Jonas Genys pasake, kad toks pakeitimas nebiitq taikomas Siq metq projektams, todel tai
neb[tq pandemij os pasekmiq prevencij os priemone.

Romandas Ziubrys pasake, kad administraciniq i5laidq didinimas turetq teigiam4 efekt4 visiems
projektq vystytojams, tai suteikia teisg projekto turini kurti padiai oryanizacijai, nepasitelkiant
trediqjq Saliq, tai yra galimybe stiprinti savo organizacijq.

Egle Deltuvaite pasake, kad biitq galima perZiureti kitq metq konkurso s4lygas. Siq metq projektq
vykdytojai turi galimybg daryti minimalius pakeitimus del pandemijos, bet metq pabaigoje bus
veftinama, ar pasiektas projekto rezultatas, kuris yra nurodytas parai5koje. Yra galimybe keisti
neesmines detales, tai suderinus su Kulttros skyriumi, bet projektq i5 esmes keisti negalima. Del to
projektq teikejams buvo siundiami lai5kai su pra5ymu ivertinti pandemijos gresmes, ar tikrai bus
gautas projekto rezultatas, ar i5 esmes nenukentes projekto kokybe.

Marius Tum5ys pasake, kad35%o yra pakankamai didele dalis projekto administravimo i5laidoms.
Egle Deltuvaite pasake, kad kai yra ribojamas procentas, kai reikia didesnes komandos projektui

ivykdyti, butina samdytis tredi4sias Salis, nes kitaip neleidZia taisykles. Jeigu jos leistq, atsirastq
galimybe stiprinti savo organizacijos komand4, didinti darbo uZmokesti, suteikti didesnes socialines
garantijas. Svarbu suprasti, kad pakeitus taisykles nebftq ivedama imperatyvi taisykle, pvz, butq

ivedama taisykle ,,ne daugiau kaip 50Yo",
Arvydas Cesiulis pasake, kad politinio sprendimo del pandemijos pasekmiq prevencijos nera,

tadiau Kult[ros skyriui yra paliekama galimybe su kiekvieno projekto teikeju kalbetis individualiai
del Siq metq projektq pakeitimq.

Arvydas Cesiulis paliko posedi.

Romandas Ziubrys pateike pavyzdl, kad Siuo metu Kultlros taryba neriboja i5laidq proporciniq
daliq projektq teikej ams.

Vladas Balsys pasake, kad ekspertas, vertindamas paraiSk4, bet kokiu atveju matys, kaip projekto
teikejas sudaro s4mat4, kaip paskirstomos projekto iSlaidos,

Egle Deltuvaite pasiule KMT nariams pasikalbeti su atstovaujamomis nevyriausybinemis
organizacijomis, ar joms bUtq aktualus administraciniq iSlaidq didinimas arba i5laidq proporcijq



nenurodymas taisyklese. Nevyriausybiuiq organizaciirl ra$tai galetq bitti 'farybos sprenditno
projekto del finansavimo se$ygq keitinro priedas.

Dr, Jonas Genys paantrino, kad tikslirryiausia bfrtq tartis su NVO del
skyriq su kr:nkrediu pasitlymu.

Vyko diskusi.ja del antros pandemijos bangos grs$mes: kokia
suvalelymo.

Dr. Jonas Genys pasake, kad atsiradus sutaupytoms [eSoms dcl neivykdytq projektq, jas reikOtul

skirti kultluos sektoriaus stiprinimui.
Egle Deltuvaite primine galio.jandi4 tvark4, kad atsiradus leSoms,.ios turetrl bilti skiriarnos kitienrs

nefinansuotierns $iq metq pro.iektams pagal eilg kulturos ir mcno sritysu. Siuo rnetu nera pagrindcr
manyti, kad atsiras atlickamq pinigq.

Vyko diskr.rsiia del atskiro fbndo, pagalbos programos sukfrrim4 atsiradus papildomoms le$clms.
Dr. Jonas Genys pasifile toliau diskutuoti apie galimybes padeti klrejanrs ir mcnininkams del

pandern ij os pa.sekmi q.

Posedis baicesi I5.00 val.
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poreikio ir kreiptis i Kulturos
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