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   LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS 

    TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.8  

          

     2021 10 20 

              Kaunas 

 

 Posėdžio pirmininkas – Ignas Kazakevičius 

 Posėdžio sekretorė – Dalia Draugelienė  

   Posėdis vyko Drobės g. 62 (308 patalpa), Kaunas  

 

Dalyvavo: Tarybos nariai: Kristina Ancutaitė, Rebeka Bruder, Lolita Grabauskienė, Elona 

Gutauskaitė Šustaravienė, Violeta Jocienė, Mindaugas Jurėnas, Greta Kardišiūtė, Ignas 

Kazakevičius, Vilija Kinderavičiūtė, Gediminas Pašvenskas, Darius Petrulis, Povilas Ramanauskas, 

Eglė Straigienė, Jolanta Šmidtienė, Jonas Venckūnas, Virginija Venckūnienė, Valda Verikaitė (17 

iš 20 tarybos narių), be balso teisės referentė Dalia Draugelienė, administratorė Milda 

Martusevičienė.  

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės patvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti tokią darbotvarkę: 

1.  Pirmininko informacija apie naujas LDS KS biuro ir meno galerijos patalpas. Patalpų apžiūra.   

2.  Naujos LDS KS galerijos darbo reglamentas ir parodų atrankos prioritetai 2022 metų sezonui.   

3.  Meno projektų, teikiamų LR Kultūros tarybai ir MKO konkursui galutinio sąrašo patvirtinimas. 

 

 Balsuota: Bendru sutarimu 

 

 

SVARSTYTA: Pirmininko informacija apie naujas LDS KS biuro ir meno galerijos patalpas. Vyko 

patalpų apžiūra. 

 

Pirmininkas I.Kazakevičius informavo, kad remiantis daugumos LDS KS tarybos narių pritarimu 

dėl nuomos konversijos, pasirašytos sutartys su esamais ir naujais Rotušės a. 26 patalpų 

nuomininkais, taip pat pasirašyta sutartis su UAB „Baltic Realty Investments“ dėl patalpų esančių 

Drobės g. 62 ketveriems metams. Senajame LDS KS biure (Rotušės a.26) pasiliks didesnioji LDS 

KS archyvo dalis. Šiuo metu Rotušės a. 26 vyksta patalpų einamojo remonto (pastato stogo, 

santechnikos ir elektros instaliacijos) ir kiti smulkūs darbai.  

Pirmininkas trumpai apžvelgė LDS KS administruojamo nekilnojamojo turto būklę bei padarytus 

darbus ir informavo, kad šiuo metu Rotušės a. 26 pastatas yra apdraustas, numatyta apdrausti ir 

kitus LDS nekilnojamojo turto objektus: Rytų g. 18, Jurbarko g. 2, Rotušės a. 27. Panašaus 

einamojo remonto kaip ir Rotušės a. 26, reikia ir kitiems LDS KS administruojamiems pastatams 

Rytų g. 18 ir Jurbarko g. 2. Objekte Jurbarko g. 2 būtina teisiškai sutvarkyti žemės sklypo 

nuosavybę, o objekte Rytų g. 18 reikia teisiškai sutvarkyti pastato nuosavybės klausimą.    

 

Pirmininkas ir padėjusi suprojektuoti naują erdvę LDS KS tarybos narė Kristina Ancutaitė visus 

supažindino su Drobės g. 62 (308 patalpoje) įrenginėjama nauja galerija ir biuro patalpomis. 

Architektė pakomentavo būsimų patalpų išdėstymą ir informavo, kokie darbai dar numatyti atlikti 

(stiklinių pertvarų, prožektorių montavimas). K.Ancutaitė pristatė parodinei erdvei gaminamų 

mobilias pertvaras, skirtas parodų eksponavimui.     

 

SVARSTYTA: Naujos LDS KS galerijos darbo reglamentas ir parodų atrankos prioritetai 2022 

metų sezonui.  

Pirmininkas priminė, kad šiuose patalpose turėsime parodinę erdvę, todėl reikia nustatyti erdvės 

naudojimo taisykles ir parodinės atrankos kriterijus. Ši erdvė nebus atskiras juridinis vienetas. LDS 
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KS pirmininkas formaliai atliks galerijos vadovo funkciją. Artimiausiu metu reikia sudaryti parodų 

planą 2022 metams, į kurį siūloma įtraukti naujas skyriaus narių arba sekcijų iniciatyva, tai pat 

skelbti atvirą konkursą. O nuo 2022 m. siūloma abiejų LDS KS galerijų parodų planus apsvarstyti 

bendrame posėdyje iki rugsėjo 15 d., Taip būtų išvengta panašių projektų, autorių dubliavimo, būtų 

racionaliai dalinamasi MKO lėšomis bei žmogiškaisiais resursais organizuojant ir pristatant 

parodas. Pirmininkas pasiūlė sistemiškiau organizuoti Kauno menininkų projektų ir parodų 

pristatymą kitose erdvėse, su parodų organizatoriais ar iniciatoriais sudaryti sutartis, kuriuose būtų 

apibrėžti šalių įsipareigojimai, kas leistų išvengti organizacinių nesusipratimų viešinant, pervežant, 

ar sandėliuojant parodas ir naudojant LDS KS logotipą viešoje informacijoje. Dailininkai, kurie 

organizuoja parodas kituose miestuose ar kitose erdvėse, turėtų iš anksto informuoti LDS Kauno 

skyrių, nes tai svarbu planuojant galimybes suteikti parodos parengimo ar viešinimo pagalbą.  

Pirmininkas informavo, kad nauja galerija pradės funkcionuoti gruodžio mėnesį, todėl labai svarbu 

kokia bus pirmoji paroda. Pirmininkas pasiūlė aptarti parodų atrankos prioritetus ir galerijos 

kainodarą.  

(Vyko diskusijos)  

 

NUTARTA:  

1. LDS KS pirmininkui parengti naujos galerijos parodų organizavimo ir firminio ženklo naudojimo  

taisykles. 

2. Kauno sk. tarybos nariai iki lapkričio 1 d. pirmininkui turi pateikti siūlymus dėl pirmosios 

parodos. 

3. LDS KS pirmininkui paruošti parodų prioritetų sąrašą. 

4. Galerijos nuomos kainas aptarti po papildomų diskusijų.  

  

 Balsuota: Bendru sutarimu  

 

 

SVARSTYTA: Meno projektų, teikiamų LR Kultūros tarybai ir MKO konkursui galutinio sąrašo 

patvirtinimas. 

Pirmininkas I.Kazakevičius informavo, kad iki lapkričio 8 dienos Kultūros tarybai galima teikti 

meno projektų paraiškas 2022 metams ir pasiūlė teikti tik stambesnius projektus, o kitus mažesnius 

projektus teikti MKO lėšoms gauti.   

 

NUTARTA: Kultūros tarybai pirmam etapui teikti projektus „Reabilitacija“ (kuratorė Jolanta 

Šmidtienė) ir „Meka“ (rengia Keramikos sekcija). Stiklo sekcijos rengiamą projektą ir tapybos 

sekcijos projektą, tinkamai pasiruošus teikti antram etapui.  

 

 Balsuota: bendru sutarimu 

  

 

 

 
 

 Posėdžio pirmininkas    Ignas Kazakevičius 

 

 

            Posėdžio sekretorė                                         Dalia Draugelienė 
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Gerbiami LDS KS tarybos nariai, spalio 20 d. posėdyje svarstėme naujos LDS KS galerijos (Drobės 

g.62) veiklos reglamentą, parodinių paraiškų atrankos kriterijus ir prioritetus, finansavimo planą. 

Nusprendėme visus klausimus aptarti raštu. Šiandieną jau žinome, kad pagrindiniai įrengimo darbai 

galerijoje bus baigti apie gruodžio mėn. 15 d. Pirmąją parodą, atsižvelgiant į galimai atsirasiančias 

nenumatytas aplinkybes įsikūrimo naujoje erdvėje periodu, racionalų būtų atidaryti 2022 m. sausio 

20 arba 21 d. 

Šiais metais mūsų naujai galerijai, kuri nespėjo sudalyvauti bendrame LDS konkurse skirstant erdves 

menininkų projektams dėl objektyvių priežasčių, teks sudarinėti savo planą 2022 m. atskirai nuo 

„Meno parko“ galerijos. Todėl siūlau skelbti atvirą konkursą norintiems teikti paraiškas parodų 

surengimui naujojoje LDS KS galerijoje (Drobės g. 62). Konkurso terminą siūlau nurodyti nuo 

Gruodžio 6d. iki sausio 31d.  

Primenu, tai apie ką kalbėjome posėdyje ir siūlau apsvarstyti šiuos klausimus.    

1 KLAUSIMAS. DĖL LDS KS PROJEKTŲ IR PARODŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPO: 

Siūlau, jog naujos galerijos parodinį planą, su juo susijusius svarbiausius klausimus svarstytų LDS 

KS taryba, o visą reikiamą informaciją parodų organizavimo klausimais pateiktų LDS KS skyriaus 

pirmininkas, kuris formaliai atstovaudamas LDS KS atliktų ir galerijos vadovo funkciją.  

LDS KS galerijos (Drobės g. 62) ir galerijos „Meno Parkas“ parodiniai planai LDS KS tarybai turėtų 

būti pristatomi vienu metu (2023 m. metų planas turėtų būti numatytas ne vėliau kaip iki rugsėjo 2022 

m. 15 d.). Abiejų galerijų parodinis turinys turėtų būti svarstomas vienu metu. Taip bus išvengiama 

dalyvių, panašių projektų dubliavimo ir bus įmanoma racionaliai paskirstyti MKO (Meno kūrėjų 

organizacijoms) skiriamas lėšas bei žmogiškųjų išteklių resursus organizuojant parodas.  

2 KLAUSIMAS. LDS KS NARIŲ PARODOS KITOSE (NE LDS KS GALERIJŲ) ERDVĖSE  

Siekiant užtikrinti kokybišką parodų organizavimą ir išvengti organizacinių nesusipratimų, kai LDS 

KS pastatoma prieš faktą, prašant skirti lėšų projektui, kuriame LDS KS vaidmuo ar finansinis 

prisidėjimas iš anksto aptartas nebuvo, siūloma susisteminti LDS KS projektų ir parodų organizavimo 

principą kitose Kauno erdvėse ir Lietuvos miestuose ir nuspręsti taip: 
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1. Patikėti LDS KS darbuotojams ir parodų iniciatoriams, kuratoriams derinti parodinius, parodų 

logistikos planus, LDS KS vaidmenį konkrečiame projekte ateinantiems metams. 

2. Patikėti LDS KS tarybai nuspręsti, kurios LDS KS parodinės iniciatyvos bus realizuojamos 

ateinančiais metais. Patikėti konkrečią iniciatyvą kuruojantiems asmenims, LDS KS patikint 

tik projekto administravimo ir /ar reklaminės sklaidos funkcijas.  

3. Patikėti LDS KS tarybai nuspręsti, kurioms LDS KS narių iniciatyvoms (parodos, leidyba, 

edukacinės ir kt. veiklos) palaikyti bus leidžiama naudoti LDS KS logotipą ir kurių 

parodinei logistikai užtikrinti bus skiriamos lėšos.  

4. Punkte 1,2,3 surašytus sprendimus kiekvienais metais priimti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. 

5. Jei LDS KS nariai inicijuoja projektus patys ir jų iš anksto nederina su LDS KS, tokiu atveju 

LDS KS neprisiima atsakomybės už šias iniciatyvas ir nesuteikia teisės naudoti LDS KS 

vardą, rekvizitus, logotipą.   

6. LDS KS projektams, kurie yra LDS KS tarybos išskirti kaip prioritetiniai ir neturi papildomos 

paramos iš papildomų šaltinių (Kultūros tarybos, Kultūros ministerijos, savivaldybių kultūros 

programos ir kt.) iki 10 kartų per metus skiria iki 200 Eur. parodų transportavimui ir 

eksponavimo darbams. Šių parodų finansavimui skirti LDS nario mokesčio lėšas.   

 

3 KLAUSIMAS. PARODŲ ATRANKA 2022 METAMS NAUJOJOJE LDS KS 

GALERIJOJE 

 

Per metus galerijoje įmanoma surengti iki 12 vnt., 3 savaičių trukmės parodų, vieną savaitė paliekant 

ekspozicijos perinstaliavimui.  

Siūlomi bendri atrankos prioritetai (personalinėms, grupinėms ir tarptautinėms parodoms):  

I prioritetas 

LDS KS išskirtinės svarbos įvykių minėjimas, paruošiamosios parodos pristatant kūrybą už kurią 

autorius yra nominuojamas LR ir tarptautinėms premijoms; išskirtinės meninės ar kuratorinės vertės 

parodos darančios įtaką Kauno ir respublikiniam meno laukui, pritraukiančios žiniasklaidos dėmesį; 

parodos svarbios LDS KS meninės veiklos vystymui.        

II prioritetas  

 LDS KS kūrybinės iniciatyvos, Kauno menininkai ar kuratoriai užsitikrinę Kultūros tarybos 

ar pan. dalinį finansavimą, laimėję individualias stipendijas.  



 Projektai, susiję su respublikiniais ir tarptautiniais mainais, sudarantys sąlygas Kauno 

menininkų parodų pristatymui kituose LT miestuose ir užsienio šalyse.  

 Projektai, kuriuose dalyvauja ir Kauno menininkai (dar ne LDS KS nariai, pavyzdžiui, 

jaunieji autoriai, pvz.).  

 Kuratorių debiutiniai projektai, kuriose dalyvauja Kauno menininkai.  

 

III prioritetas 

Profesionalūs meno projektai turintys savo finansavimo šaltinius ir galintys mokėti už parodines 

erdves.  Siūloma atsižvelgiant į naujos LDS SK galerijos plotą ir komunalines bei parodų 

organizavimo išlaidas, apsvarstyti galimybę rengti ir nekonkursines parodas, kurios atitinka 

profesionalaus meno kriterijus, komerciniais pagrindais. Tokioms parodoms siūloma skirti ne 

daugiau nei 1/3 proc. parodinio laiko arba 4 mėn. per metus.      

KAINODARA:  

Komercinės kainos vidurkio skaičiavimas: 

1. 6 EUR m2 nuomos savikaina + 1,5 EUR m2 (šildymas ir kitos bendros išlaidos). Kainą 

padalinta visiems metams, kiekvienam mėnesiui tolygiai viso 7,5 EUR. m2 x 160m2 

(galerijos plotas). Viso 1200 EUR.  

2. 400 EUR.– parodos paruošimas (dizainas, architektūra, sklaida, atidarymo, nenumatytos 

išlaidos).  

Viso: 1600 EUR. mėn. / arba 1 savaitė – 400 EUR.  

 Siūloma, jog komercinę kainą mokėtų tik pagal III –iąjį prioritetą atrinkti projektai.  

 Kaina LDS nariams turintiems projektinį finansavimą būtų skaičiuojama su nuolaida iki 60 

proc. arba 160 EUR. už 1 savaitę.   

 50 proc. nuolaida gali būti taikoma svarbiems LDS KS meninės – kūrybinės veiklos 

partneriams. 

Lėšos gautos už parodinio ploto nuomą, būtų naudojamos LDS KS parodų kokybei gerinti, 

ekspozicinei įrangai įsigyti, kitiems einamiesiems parodų parengimo darbams.   

Gerbiami LDS KS tarybos nariai, prašau jūsų papildyti ar pakomentuoti šiuos pasiūlymus, prašau 

balsuoti už jų įgyvendinimą parašant TAIP arba NE.      

 


