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III. RINKIMINIU LAIKOTARPIU ASOCIACIJAI VADOVAVO
ASOCIACIJOS VALDYBA
VALDYBA
1. Algis Krutkevičius, Kelmė
2. Angelė Rupkutė, Mažeikiai
3. Regina Svirskienė, Varėna
4. Jūratė Zakaravičienė, Marijampolė
5. Gintautas Matkevičius, Molėtų
6. Loreta Krasauskienė, Panevėžio miestas
7. Kęstutis Stadalnykas, Kėdainiai
8. Vita Majerienė, Širvintos
9. Vilma Griškevičienė (Šilutė) - asociacijos vadovė ir kanclerė Vilma Griškevičienė (Šilutė)
10. Remigijus Vilys, Panevėžio rajonas, asociacijos vicekancleris Remigijus Vilys, Panevėžio
rajonas
11. Daura Giedraitienė, Jurbarkas
Asociacijos iždininkė - Jovita Voverienė, Šilalė
Asociacijos revizijos komisija: Augenija Julė Kasperavičienė (Šakiai), Reimunda Ruškuvienė
(kretinga), Gintautas Bareikis (Klaipėdos rajonas)
IV. ASOCIACIJOS „KULTŪROS SAVIVALDOS KOLEGIJA“ ATSTOVAVIMAS
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Vardas, pavardė,
nurodykite savo regioną,
kurį atstovaujate
Vilma Griškevičienė,
Klaipėdos regionas

Remigijus Vilys,
Panevėžio regionas
Algis Krutkevičius,
Šiaulių regionas

Darbo grupėse, komisijose, komitetuose, ekspertų grupėse
1.Lietuvos savivaldybių asociacijoje Kultūros ir švietimo
komitete
2. Lietuvos kultūros ir meno taryboje
3. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m.
birželio 10 d. potvarkiu Nr. 200 sudarytoje darbo grupėje
dėl atlyginimų kėlimo.
4. Kultūros ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje dėl
Kultūros darbuotojų atlyginimų sistemos tobulinimo
5. Dainų švenčių taryboje
6. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programai parengti darbo grupėje
1. Kultūros taryboje
2.Mėgėjų meno plėtros koordinavimo taryboje
1. Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno
renginių ekspertų komisijoje.
2. Mėgėjų meno plėtros koordinavimo taryboje.
3 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programai parengti darbo grupėje

4. Deleguotas į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
ir jo filialų akreditavimo komisiją.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Angelė Rupkutė,
Telšių regionas
Loreta Krasauskienė,
Didžiųjų miestų
savivaldybių atstovė
Vita Majerienė,
Vilniaus regionas
Jūratė Zakaravičienė,
Marijampolės regionas
Gintautas Matkevičius,
Utenos regionas
Regina Svirskienė,
Alytaus regionas
Kęstutis Stadalnykas,
Kauno regionas
Daura Giedraitienė,
Tauragės regionas
Albinas Vilčinskas
Kauno regionas

Nacionalinėje jaunimo reikalų koordinatorių asociacijoje
1. Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir
socialinę atskirtį komisijoje
2. Kultūros ministerijos įsteigtos D. Tamulevičiūtės
premijos komisijoje
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos
projekto parengimo darbo grupėje
Sukūrė mūsų asociacijos logotipą.
1. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programai parengti darbo grupėje
2. Teatrų ir koncertinių įstaigų taryboje
3. Geriausio metų kultūros centro vertinimo komisijoje

V. VEIKLA 2012-2014
VEIKLOS FORMOS. Probleminių klausimų aptarimai, susitikimai, pokalbiai, susitikimai,
darbas su žiniasklaida, darbas darbo grupėse, komisijose, reprezentacija, teikimas
apdovanoti, projektų įgyvendinimas,
2012 spalis –gruodis
Buvo tęsiami asociacijos tinklalapio sukūrimo darbai, pildoma informacija, aptariama
situacija su tinklalapio kūrėju ir administratoriumi. Asociacijos nariai Kęstutis Stadalnykas ir Gintas
Andriekus teikė fotoreportažus apie mūsų veiklą.
Spalio mėn. įvyko antrasis valdybos posėdis Jurbarke. Dalyvavo Kęstutis Stadalnykas,
Jūratė Zakarevičienė, Algis Kutkevičius, Vilma Griškevičienė, Loreta Krasauskienė, Daura
Giedraitienė, Remigijus Vilys, Gintautas Matkevičius, Regina Svirskienė. Aptartos aktualiausios
problemos, galimybės.
Pirmą kartą asociacijos veikimo laikotarpiu minint Vietos savivaldos dienos proga
Kultūros ministerija apdovanojo padėkos raštais už nuopelnus įtvirtinant Lietuvos kultūros
savivaldą, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei kultūros įvaizdžio stiprinimą regionuose ir
savivaldybėse Remigijų Vilį, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistą, Reginą Svirskienę, Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją, Gintautą Bareikį, Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją, Lidiją Rėkašienę, Rietavo savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją, Augeniją Julę Kasparevičienę, Šakių
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėją, Kęstutį Stadalnyką,
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėją.

2012 m. buvęs ilgametis asociacijos kancleris, valdybos narys Algis Petras
Krutkevičius apdovanotas garbingu Kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Tai
pirmasis mūsų kolega apdovanotas šiuo iškiliu apdovanojimu.
Sveikinome 2012 metų „Auksinės krivūlės“ laureatą –Rokiškio savivaldybę, kultūros
puoselėtoją, didžiavomės kolegos Petro Blaževičiaus, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo, nuopelnais.
Asociacijos kanclerė kartu su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba (turinti licenziją
organizuoti kvalifikacijos kėlimą) parengė projektą konkursui „Lyderystės samprata kultūros
vadybos administravime: savybės, gebėjimai ir vertybės”, kurį sėkmingai įgyvendino 2013 m., taip
sprendėme Savivaldybių kultūros administratorių kvalifikacijos kėlimo problemą, nes daugiau
niekas šios problemos nesprendžia.
2012 m. mūsų asociacija buvo partneriu Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų
institutui organizuojant mokymus Vakarų Lietuvos kultūros specialistams tema „Efektyvus kultūros
paslaugų valdymas“. Žinias tobulino ne tik administratoriai, bet ir kultūros įstaigų darbuotojai.
Apie asociacijos veiklą išsamiai parašė Šilutės krašto laikraštis „Pamarys“.
2013 SAUSIS- GRUODIS
Praėję 2013 metai asociacijai buvo turiningi. 2013 metų sausį vyko visuotinis
asociacijos susirinkimas. Aptarti aktualūs klausimai, ataskaita.
Įgyvendinome Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos ir asociacijos „Kultūros
savivaldos kolegija“ kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą „Lyderystės samprata
kultūros vadybos administravime: savybės, gebėjimai ir vertybės.“ Kodėl iškilo būtinybė? Daugelio
savivaldybių kultūros procesų valdymo modelyje pritrūko sistemos, todėl reikia pokyčių, kultūros
administratoriai mažai gauna žinių apie lyderystę.
2013 metai ypatingi kiekvienam asociacijos nariui – pažymėjome asociacijos
„Kultūros savivaldos kolegija“ 20 – metį. Jubiliejiniai renginiai vyko 2013 metų rugpjūčio mėnesį.
Jubiliejaus metu pristatėme asociacijos istoriją, pagerbėme kanclerius, asociacijos narius. Jubiliejuje
dalyvavo svečių, mūsų partnerių. Asociacija ir jos nariai buvo apdovanoti padėkų raštais, maloniom
staigmenom. Renginyje dalyvavo Kultūros ministerijos vadovai bei Ina Marčiulionytė, 1999-2003
Lietuvos kultūros viceministrė, Šilutės savivaldybės vadovai, „Savivaldybių žinios“ direktorė Lina
Belevičienė su kolegomis, Saulius Liausa, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, Romas
Matulis, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas. Asociaciją išmoningai sveikino Šilutės
rajono kultūros įstaigų vadovai- viena stipriausių kultūros švyturių komanda Lietuvoje. Šventės
akimirkos atsispindi mūsų tinklalapio foto galerijoje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-27 patvirtintu Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu
delegavome savo atstovus į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus.
Respublikinėje konferencijoje „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“, kuri
vyko LR Seime spalio 16 dieną, kanclerė Vilma Griškevičienė skaitė pranešimą „Kultūros
darbuotojų įvertinimo strategija: kultūrinės veiklos ir atlygio scenarijai“.
Jubiliejaus proga iškiliu Kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“
apdovanoti kolegos Petras Blaževičius, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas ir Regina Svirskienė, Varėnos rajono
savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Jubiliejų proga
sveikinome Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėją ir vyriausiąją specialistę,
buvusią mūsų kolegę.
Už indėlį ir savivaldos kūrimą Kultūros ministerijos padėkos raštais apdovanoti
Kęstutis Stadalnykas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas, Birutė Vanagienė, Pakruojo savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja ir Vilma
Griškevičienė, Šilutės savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja.

Sveikinome 2013 metų „Auksinės krivūlės“ laureatą –Šakių savivaldybę, kultūros
puoselėtoją ir kartu pasidžiaugėme kolegės Augenijos Kasperavičienės, Šakių rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vedėjos, nuopelnais.
Apie mūsų veiklą rašė savaitraštis „Savivaldybių žinios“, aktualiais klausimais
davėme interviu radijo laidose, bendravome su regionų plėtros tarybomis.
Asociacija yra partneriai Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte „Lietuvos
muziejų seminaras „Lietuvos muziejų kelias: patirtis ir plėtojimo 2014-2018 m. gairės bei naujų
kultūros kelių inicijavimas“. Buvome partneriai VšĮ Skuodo turizmo informacijos centrui
įgyvendinant projektą „Kultūros administratorių lyderystės ir komandinio darbo kompetencijų
plėtojimas, kuriant tarpinstitucinę partnerystę“.
Aleksandro Posochovo, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininko ir mūsų asociacijos dėka įsteigtas Kultūros komitetas prie Trišalės tarybos. Dalyvaujame
Kultūros tarybos komiteto prie Trišalės tarybos darbe, teikiame pasiūlymus.
Toliau tęsiami darbai, dirbama Kultūros ministerijos darbo grupėje dėl atlyginimų
kėlimo. Inicijavome susitikimą su Lietuvos savivaldybių asociacijos direktore Roma Žakaitiene ir
patarėju kultūros, švietimo klausimais Jonu Mickumi. Dalyvaujant kitoms asociacijoms aptarti
aktualūs kultūros savivaldos klausimai.
Vasario mėnesį asociacijos kanclerė Vilma Griškevičienė kreipėsi į Bibliotekų,
Kultūros centrų, Muziejų asociacijų vadovus, kviesdama telktis ir spręsti vieną iš aktualiausių
problemų- kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimas.
DERYBINIŲ VEIKSMŲ APŽVALGA.
KAS PADARYTA DĖL KULTŪROS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ KĖLIMO
Pirmas žingsnis. 2013 sausio- vasario mėnesiais vyko atskiri kultūros asociacijų
susitikimai su Kultūros ministru. Aptartos aktualios problemos, tarp jų ir atlyginimų kėlimo
klausimas.
Antras žingsnis. 2013 vasarį Kultūros asociacijos vienijasi, sprendžiant šį svarbų
klausimą ir 2013 vasario 6 dieną kreipėmės į Kultūros ministrą „Nenorime ir nebūsime kultūrinio
gyvenimo užribyje“.
Trečias žingsnis. 2013 kovo 14 kreipėmės į Kultūros ministrą prašydami inicijuoti
atlyginimų kėlimo klausimą vyriausybiniu lygiu.
Ketvirtas žingsnis. Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ valdybos nariai
kreipėsi į Regionų plėtros tarybas, kviesdami vietos politikus palaikyti iniciatyvą dėl atlyginimų
kėlimo kultūros darbuotojams ir kreiptis į aukščiausius šalies vadovus. Daugelis Regionų plėtros
tarybų pritarė tokiai iniciatyvai.
Penktas žingsnis. 2013 balandžio 17 dieną įvyko Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis, kuriame vienu iš klausimų svarstyta „Dėl kultūros
darbuotojų atlyginimų“. Posėdžio protokolo nutarime siūloma Vyriausybei:1. Skirti papildomai
2013 metais 65 mln. litų kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti. 2. Pritarti Kultūros ministro
2012 m. spalio 9 d. Nr. ĮV-677, padidinant Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinius 2 bazinės
mėnesinės algos dydžiais ir numatant papildomus asignavimus 2014 metams. 3. Siūlyti sudaryti
darbo grupę parengti naują kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą.
Šeštas žingsnis. Gegužės 20 dieną kultūros asociacijos susitiko su Lietuvos
Respublikos Ministru Pirmininku. Išdėstyta problema, prašoma spręsti kultūros darbuotojų
atlyginimų kėlimo klausimą. Pateikti galimi sprendimo būdai.
Septintas žingsnis. Gegužės 28 dieną įvyko Trišalės Tarybos Kultūros komiteto
steigiamasis posėdis. Birželio mėnesį Trišalės Tarybos posėdyje buvo pripažintas šis komitetas,
kaip veikiantis padalinys.
Aštuntas žingsnis. Birželio mėnesį Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo
grupė pasiūlymams dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo
parengti. Pavesta Ministrui Pirmininkui pateikti pasiūlymus dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo

apmokėjimo sistemos tobulinimo. Birželio 25 dieną įvyko pirmasis sudarytos darbo grupės dėl
kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo klausimo posėdis.
Devintas žingsnis. Kultūros ministras (darbo grupės vadovas) pateikė darbo grupės
pasiūlymus (raštas 2013-07-17 Nr. S2-1805). Darbo grupė 2013-07-17 pateikė konkrečius
siūlymus:
1. 2014–2016 metais kasmet didinti finansavimą darbo užmokesčiui 2 bazinės
mėnesinės algos dydžiais kiekvienam kultūros ir meno darbuotojui (minimali tarnybinių atlyginimų
koeficientų riba šiuo metu yra minimalus mėnesinis atlyginimas). Per 3 metus minimalus tarnybinių
atlyginimų koeficientas išaugtų nuo 1000 Lt iki 1732 Lt, tai pareikalautų papildomų valstybės
biudžeto asignavimų po 49 mln. Lt. kasmet.
2. Nuo 2015 m. sausio 1 d. kultūros ir meno darbuotojų tarnybinių atlyginimų
koeficientai (teisinė bazė) didinami vidutiniškai 38 proc., t.y. statistiniu vidutiniu atotrūkiu.
3. Iki š. m. gruodžio 1 d. patvirtinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio
didinimo programą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Dešimtas žingsnis. Rugpjūčio 27 d. Kultūros komitetas prie Trišalės tarybos raštu
“Dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo” kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkę ir Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką.
Vienuoliktas žingsnis. Rugsėjo 13 dieną pradėta visuotinė kultūros darbuotojų
tolerantiško priminimo akcija „Neužmirštuolės“.
Dvyliktas žingsnis. Rugsėjo 19 dieną registruotais laiškais išsiųsti kultūros asociacijų
kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimo narius, Lietuvos
Respublikos Ministrą Pirmininką, Lietuvos Respublikos Kultūros ministrą dėl kultūros ir meno
darbuotojų atlyginimų situacijos.
Tryliktas žingsnis. Rugsėjo 24 dieną vyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos
(ekonominės socialinės tarybos) posėdis, kurio metu bus svarstomas klausimas „Dėl kultūros ir
meno darbuotojų atlyginimų didinimo“. Pritarta darbo grupės siūlymui.
Keturioliktas žingsnis. Rugsėjo 24 dieną Lietuvos savivaldybių asociacija išsiuntė
derinti Savivaldybėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2014-2016 metų programos patvirtinimo“.
Penkioliktas žingsnis. Rugsėjo 25 dieną vyksta kultūros darbuotojų mitingas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Mitingu norima atkreipti dėmesį į kultūros darbuotojų
atlyginimų kėlimo problemą. Įteikiama rezoliucija.
Septynioliktas žingsnis. Seimas pritarė kelti atlyginimus ir numatė lėšas
atlyginimams kelti nuo 2014. liepos mėn.
Nueitas ilgas kelias, bet problema pradėta spręsti.
Asociacijos kanclerė

Vilma Griškevičienė

