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   LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS 

    TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.9  

          2021 12 22 

              Kaunas 

 

 Posėdžio pirmininkas – Ignas Kazakevičius 

 Posėdžio sekretorė – Dalia Draugelienė  

   Posėdis vyko Drobės g. 62, Kaunas 18 val.  

 

Dalyvavo: Tarybos nariai: Kristina Ancutaitė, Rebeka Bruder, Violeta Krištopaitytė - Jocienė, 

Mindaugas Jurėnas, Greta Kardišiūtė, Ignas Kazakevičius, Vilija Kinderavičiūtė, Darius Petrulis, 

Eglė Straigienė, Gediminas Šibonis, Jolanta Šmidtienė, Virginija Venckūnienė, Valda Verikaitė, 

(13 iš 20 tarybos narių), be balso teisės referentė Dalia Draugelienė. 

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės patvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti tokią darbotvarkę: 

1. Pirmininko informacija apie LDS priklausiančio NT objekto Jurbarko g. 2 (Kaunas) einamo 

remonto darbus.  

2. LDS KS naujos galerijos Drobės g. 62 parodinių paraiškų atrankos kriterijų ir kainodaros 

patvirtinimas. MKO lėšų paskirstymo tarp LDS KS galerijų klausimas.  

3.  LDS KS naujos galerijos Drobės g. 62 veiklos aptarimas. 

• 2022 m. paraiškų konkurso parodoms paskelbimo datos ir trukmės patvirtinimas. 

• Optimalaus remiamų parodų LDS KS galerijoje ir LDS KS narių parodinių iniciatyvų 

kitose Kauno ir kitų Lietuvos miestų ekspozicinėse erdvėse patvirtinimas. 

• 2022 m. Meno Pikniko programos sudarymo ir organizavimo procedūros paskelbimo 

patvirtinimas. 

• Teikiamų paraiškų Kauno miesto savivaldybės konkursui aptarimas. 

4. Meninės suaugusiųjų, vaikų edukacijos, kitų komercinių renginių galimybių ir organizavimo 

principo aptarimas. 

5. Pirmosios naujos LDS KS galerijos parodos koncepcijos pristatymas. Pristato LDS KS 

tarybos narė, dailėtyros sekcijos pirmininkė, menotyrininkė Violeta Jocienė. 

6. Naujos LDS KS galerijos pavadinimo rinkimas ir patvirtinimas.  

 

   Balsuota: Bendru sutarimu 
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SVARSTYTA: Pirmininko informacija apie LDS priklausiančio NT objekto Jurbarko g. 2 

(Kaunas) einamo remonto darbus ir bendra LDS nekilnojamojo turto Kauno mieste situacija. 

  

Pirmininkas I.Kazakevičius informavo LDS KS tarybos narius apie LDS turto Kauno mieste teisinį 

priklausomumą. LDS KS pirmininkas susitikime kartu su LDS pirmininke Egle Ganda Bogdaniene 

ir galerijos „Meno parkas“ direktoriumi Arvydu Žalpiu išsiaiškino dėl LDS pastato esančio 

Jurbarko g. 2 priklausomumo. Pirmininkas trumpai pristatė kilusią problemą. VšĮ „Meno parkas“ 

Jurbarko g. 2 vykdė einamojo remonto darbus ir sąskaitą už juos norėjo pateikti LDS Kauno 

skyriui. 

Paaiškėjo, jog pastatas Jurbarko g. 2 šiuo metu priklauso LDS (yra LDS balanse). Pastatas iki 

2013 05 06 pagal 2005 m. 09 22 perdavimo aktą tarp LDS KS ir VšĮ „Meno parkas“, buvo 

perduotas VšĮ „Meno parkas“. Nuo 2013 05 06, kaip jau minėta jis yra LDS balanse, t.y. jį 

administruoti, imti nuomos mokesčius ir vykdyti visus tvarkybos darbus arba skirti administratorių 

turėtų LDS. Šiuo metu administratorius (kaip panaudos gavėjas) nėra apibrėžtas, todėl LDS KS 

taryba gali pareikšti savo nuomonę dėl Jurbarko g. administravimo, galutinį sprendimą paliekant 

priimti LDS tarybai.  

Pastatas Rotušės a. 27, kuriame veiklą vykdo LDS KS galerija „Meno parkas“ priklauso LDS (yra 

LDS balanse), nuo 2013m. 2014m. pagal Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį (2014 m. 

gruodžio 1 d. Nr. 58) šis pastatas buvo perduotas VšĮ „Meno parkas“. Sutartis tęsėsi  iki 2019 m. 

gruodžio 2 d. Todėl jokių sąskaitų, susijusių su NT objektų Jurbarko g. 2 ar „Meno parko“ galerija 

(Rotušės a. 27) remontais, ar kitomis išlaidomis LDS KS apmokėti neturi teisės.     

Pastatą Rotušės a. 26, kuriame registruotas LDS Kauno skyrius, 2021 m. spalio 28 d. panaudos 

sutartimi tarp LDS ir LDS KS, pastarasis turės teisę 1996m. perduotą pastatą valdyti ir naudotis iki 2025 

m. spalio 1 d.  

Pastatas Rytų g. 18 patikėjimo teise yra valdomas LDS, nuosavybės teisė yra Lietuvos 

Respublikos.     

 

SVARSTYTA: LDS KS naujos galerijos Drobės g. 62 parodinių paraiškų atrankos kriterijų ir 

kainodaros patvirtinimas. 

Pirmininkas I.Kazakevičius pristatė klausimą ir priminė, kad jis yra pateikęs medžiagą LDS 

organizuotam MKO parodinių paraiškų nuo LDS KS galerijų konkursui, tikslu inicijuojant 

galimybę skirti MKO lėšas naujai galerijai Drobės g. 62. Todėl jau 2022 m. yra galimybė Kaunui 

tenkančias LDS MKO lėšas padalinti dvejoms jau esančioms Kauno galerijoms, t.y. galerijai 

Drobės g. 62 ir galerijai „Meno Parkas“. Ateityje LDS KS taryba turėtų tvirtinti parodų sąrašą, kartu 

su galerijų vadovais, prieš jas teikiant KT ar LDS MKO konkursui. LDS parodinis komitetas turėtų 
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tik patvirtinti sumą, tenkančią Kauno miesto LDS galerijoms, o galutinį žodį dėl lėšų skirstymo, 

kiekio ir proporcijos, atsižvelgiant į pateiktų paraiškų abejose galerijose turinį ir kokybę turėtų tarti 

LDS KS taryba. Pirmininkas priminė 2021 m. aštuntajame, spalio 20 d. vykusiame LDS KS 

posėdyje aptartus parodų atrankos prioritetus organizuojant meno veiklas galerijoje Drobės g. 62. 

Siūloma balsuoti, kad paskirstant LDS tenkančias MKO lėšas LDS KS galerijoms, atsižvelgti į 

pateiktų paraiškų abejose galerijose turinį ir kokybę galutinė sprendimo teisė liktų LDS KS tarybai. 

Dėl parodų prioritetų Drobės g. 62, siūloma balsuoti remiantis LDS KS tarybos posėdžio protokolo 

Nr.8 priede Nr.1 surašytais prioritetais.       

NUTARTA:  

1. Visos paraiškos parodoms surengti, tiek pateiktos galerijai „Meno parkas“, tiek pateiktos 

naujai galerijai Drobės g. 62, prieš teikiant jų sąrašą KT ar LDS MKO lėšų konkursui, turėtų 

būti svarstomos kartu LDS Kauno taryboje. 

2. Paskirstant LDS tenkančias MKO lėšas LDS KS galerijoms, atsižvelgti į pateiktų paraiškų 

abejose galerijose turinį ir kokybę, galutinį sprendimą dėl lėšų paskirstymo paliekant LDS 

KS tarybai. 

3. Visų pretenduojančių rengti parodas galerijoje Drobės g. 62 paraiškos dalyvauja bendrame 

konkurse, atsižvelgiant į LDS KS tarybos posėdžio protokolo Nr.8 priede Nr.1 surašytus 

prioritetus.     

4. Už parodinį plotą ir suteikiamas paslaugas galerijoje Drobės g. 62 apmokama pagal LDS KS 

tarybos posėdžio protokolo Nr.8 priede Nr.1 pasiūlytą kainoraštį.     

 

BALSUOTA: Bendru sutarimu 

 

SVARSTYTA: LDS KS naujos galerijos Drobės g. 62 veiklos aptarimas. 

 

NUTARTA:  

• Paskelbti 2022 m. paraiškų parodoms rengti naujoje galerijoje kvietimą iki sausio 31 d. 

Surinkus paraiškas spręsti dėl parodų atrankos ir trukmės.    

• Finansuoti iki 10 LDS Kauno sk. tarybos atrinktų parodų LDS KS galerijoje ir LDS KS 

narių parodinių iniciatyvų kitose Kauno ir kitų Lietuvos miestų ekspozicinėse erdvėse, 

skiriant kiekvienos parodos surengimui iki 200 EUR., o parodoms, rengiamoms Kauno 

filharmonijoje skirti iki 50 EUR. kiekvienai parodai pagal poreikį. Lėšas skirti iš LDS nario 

mokesčių.  

• paskelbti 2022 m. projekto „Dailininkai Kaunui“ (Meno Piknikas) organizatoriaus 

konkursą, nustatant paraiškų padavimo terminą iki 2022 m. kovo 1 d.  
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• 2022m. Kauno miesto savivaldybės teikiamų paraiškų konkursui teikti vieną paraišką, 

apjungiant visus Kauno skyriaus numatomus vykdyti projektus, akcentuojant projektą 

„Dailininkai Kaunui“ (Meno Piknikas) programą.  

 

BALSUOTA: Bendru sutarimu 

 

SVARSTYTA: Meninės suaugusiųjų, vaikų edukacijos, kitų komercinių renginių galimybių ir 

organizavimo principo aptarimas. 

NUTARTA: Paskelbti informaciją apie galimybę naujoje galerijoje rengti meninės suaugusiųjų, 

vaikų edukacijos, kitų komercinius renginius.  Sulaukus paraiškų, visus prašymus svarstyti LDS KS 

taryboje.  

BALSUOTA: Bendru sutarimu 

 

SVARSTYTA: Pirmosios naujos LDS KS galerijos parodos koncepcijos pristatymas.  

Klausimą pristatė LDS KS tarybos narė, dailėtyros sekcijos pirmininkė, menotyrininkė Violeta 

Krištopaitytė - Jocienė. Supažindino su parodos koncepcija ir pateikė vizualų dailininko lapo – 

„deklaracijos“ projektą. Trumpai buvo aptarti pasiruošimo parodai laikai ir logistika.  

 

NUTARTA: Artimiausiu metu pateikti Kauno skyriaus nariams kvietimą dalyvauti parodoje 

(pateikiant parodos koncepciją ir laikus lapų pasiėmimui ir grąžinimui).  

 

BALSUOTA: Bendru sutarimu 

 

SVARSTYTA: Naujos LDS KS galerijos pavadinimo rinkimas ir patvirtinimas.  

Pirmininkas I.Kazakevičius supažindino su gautais pasiūlymais: „Drobė“, „777“, „La Bohema“, 

„Taškas“, „Santaka“, „Arti“, LDS Šančių galerija“, „Net Ten“.  

NUTARTA: Pratęsti galerijos pavadinimo pasiūlymų terminą iki 2022 sausio 18 d.  

 

LDS KS pirmininkas pristatė 2021-10-25 pasirašytą ketinimų protokolą tarp LDS KS ir Kauno 

Tado Ivanausko Zoologijos muziejus rengiant bendrą meninę ir edukacinę programą muziejaus 

naujoje vitrinoje. Pagal šį susitarimą LDS KS galės pristatyti iki 6 parodų 2022 m.   

 

  Posėdžio pirmininkas    Ignas Kazakevičius 

 

Posėdžio sekretorė     Dalia Draugelienė     
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