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I. BENDRA INFORMACIJA
Asociacija ,,Kultūros savivaldos kolegija" yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija, savanoriškumo principu vienijanti
savivaldybių kultūros padalinių vadovus arba specialistus, kuriems deleguota funkcija
administruoti ir įgyvendinti savivaldybių kultūros politiką. Pagrindinė veikla -profesinių
narystės organizacijų veikla.
Pagrindiniai asociacijos tikslai – siekti efektyvaus Lietuvos Respublikos įstatymų,
reglamentuojančių kultūros veiklą savivaldybėse, įgyvendinimo ir tolygios kultūros plėtros
visoje valstybes teritorijoje. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą realizuojant, ginant ir
atstovaujant jų interesus valstybės ir savivaldybių institucijose.
Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu,
Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, teisės aktais ir šiais
įstatais.
Veiklos sritys: analizuoti kultūros plėtros procesus, teikti siūlymus
savivaldybėms, valstybes valdymo ir kitoms institucijoms savivaldybių kultūros politikos
gerinimo klausimais, spręsti praktines kultūros administravimo ir veiklos problemas,
apibendrinti ir teikti savo pastabas bei siūlymus dėl kultūros sritį reglamentuojančių
dokumentų, jų projektų ar pataisų bei kultūros savivaldos tobulinimo, organizuoti susirinkimus,
konferencijas, pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius įstatuose numatytos veiklos klausimais,
rengti ir įgyvendinti projektus, padedančius realizuoti Asociacijos uždavinius.

II. ASOCIACIJOS NARIAI
Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - savivaldybių
kultūros padalinių vadovai arba specialistai, kuriems oficialiai deleguota funkcija administruoti ir įgyvendinti savivaldybių kultūros politiką. Asociacijos nariai turi konkrečiu
darbu prisidėti prie Asociacijos veiklos, laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti Asociacijos
valdymo organų sprendimus bei savo įsipareigojimus, laiku mokėti nario mokestį. 2014 m.
buvo 34 nariai, 2015 m. pabaigoje 36 nariai, 2016 m. rugsėjį - 40 narių. Į asociaciją 2016 m.
įstojo Lolita Gerulskienė (Ukmergės r.), Daina Kinčinaitienė (Šiaulių m.), Sonata Venckienė
(Kelmės r.), Goda Vilkelienė (Jurbarko r.), Asta Sieliūnienė (Visaginas).
III. ĮVERTINIMO ŽENKLAI
Ataskaitiniu laikotarpiu asociacijos nariai Petras Blaževičius (Rokiškio rajonas,
2015) ir Zita Mackevičienė (Utenos rajonas, 2016) apdovanoti garbingiausiu Kultūros
ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

IV. VALDYMAS
VISUOTINIAI NARIŲ SUSIRINKIMAI
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 3 visuotiniai narių susirinkimai, kurių metu buvo
svarstomi įstatuose numatyti klausimai, naujų narių priėmimas, ataskaitos.
Veikla suintensyvėjo, dauguma Asociacijos narių aktyviai dalyvavo diskusijoje, keitėsi
informacija, teikė pasiūlymus, pastabas. Asociacijos narės Daiva Šukštulienė (Zarasų r.),
Liucija Bertulienė (Joniškio r.) ir Janina Rekašienė (Akmenės r.) rengė projektus papildomam
finansavimui gauti. Kęstutis Stadalnykas (Kėdainių r.) ir Gintas Andriekus (Skuodo r.) fiksavo
ir skleidė Asociacijos aktualijas fotografijose. Rengiant Tautinio kostiumo priemonių planą
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dalyvavo Zita Mackevičienė (Utenos r.). Aktyviai organizacinius klausimus spręsti padėjo
Albinas Vilčinskas (Kauno m.), Tomas Vaitkus (Šiaulių r.), Jovita Voverienė (Šilalės r.),
Danutė Naujokienė (Tauragės r.), Regina Svirskienė (Varėnos r.) ir kiti kolegos.

V. VALDYBOS VEIKLA
2014 m. buvo patvirtinta 11 narių valdyba: Vygantas Rekašius, Audronė
Pajarskienė, Jūratė Zakaravičienė, Jovita Voverienė, Albinas Vilčinskas, Gintautas Bareikis,
Tomas Vaitkus, Petras Blaževičius, Gintas Andriekus, Algis Krutkevičius, Vilma
Griškevičienė.
1. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 4 Valdybos posėdžiai, Skuode, Marijampolėje,
Vilniuje. Skuode buvo aptartos aktualiausios asociacijos problemos, veiklos apimtys,
Marijampolėje (posėdį organizavo valdybos narė Jūratė Zakarevičienė (Marijampolės r.),
diskutuota dėl Kultūros centrų vertinimo rekomendacijų, suformuluoti pasiūlymai buvo pateikti
Kultūros ministerijai ir asociacijos nariams. Valdybos nariai argumentuotai įtikino rengėjus dėl
parengtų kultūros centrų veiklos vertinimo rekomendacijų netikslingumo. Susitikimo su
Kultūros ministru metu buvo iškeltos esminės Regionų kultūros problemos. Aptarti galimi jų
sprendimo būdai. Šį darbą turėtų tęsti naujoji Valdyba.
Įvertinus Valdybos narių užimtumą daugelis klausimų buvo sprendžiama pasinaudojant
šiandieninėmis technologijomis, bendravimu ir klausimų sprendimu el. paštu.
2. Valdybos narių siūlymu 2014 m. parengėme raštą Kultūros ministerijai dėl
poreikio nuosekliai bendradarbiauti muziejų ir bibliotekų klausimais.
3. Su Valdybos nariais aptarus išsiuntėme savo pastabas ir pasiūlymus Kultūros
ministerijai dėl patvirtintų muziejų strateginių krypčių. Akcentavome, kad rengiant tokius
dokumentus darbo grupėse turi dalyvauti ir savivaldybių atstovai.
4. Kadangi kultūros administratorių kvalifikacijos kėlimu Lietuvoje niekas
nebesirūpina, valdybos nariai kartu su Kanclere ir partneriais organizavo seminarus kultūros
administratoriams. 2014 m. seminarą organizavo Valdybos narys Gintas Andriekus (Skuodo r.),
2015 m. seminarą organizavo Valdybos narys Gintautas Bareikis (Klaipėdos r.), 2016 m.
seminarą organizuoja Valdybos narė Audronė Pajarskienė (Anykščių r.).
5. Valdybos nariai Tomas Vaitkus (Šiaulių r.) ir Albinas Vilčinskas (Kauno m.)
dalyvavo konkurso „Geriausias kultūros centras“ komisijoje renkant 2015 m. nominantus.
Kultūros ministerijai buvo išsiųsta Valdybos nuomonė dėl Geriausio kultūros centro konkurso
nuostatų kaitos būtinybės. Pateikti argumentai, atsižvelgiant į kai kuriuos padaryti pakeitimai
2016 m. konkurso nuostatuose. 2016 m. konkurso vertinimo komisijos darbe asociaciją
atstovavo Tomas Vaitkus (Šiaulių r.) ir Vilma Liaukuvienė (Alytaus m.).
6. Su Valdybos nariais buvo apibendrintos Kultūros centrų įstatymo pakeitimo
nuostatos, gavus pastabas iš Asociacijos narių 2015 vasario mėn. Kultūros ministerijai pateikti
siūlymai šiuo klausimu. Valdybos nariai akcentavo, kad tikslinga inicijuoti Dainų švenčių,
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymų keitimą ir jų sąlyginį suderinamumą su
Kultūros centrų įstatymu.
7. 2015 m. birželio 3 d. trys Valdybos nariai dalyvavo Lietuvos Kultūros Tarybos
forume, kuriame nedaug laiko skirta regionų aktualijoms.
8. Valdybos nariai 2015 m. dalyvavo susitikime su Kultūros ministru, pristatė ir
dalyvavo diskusijose Regionų kultūros problemoms spręsti.
9. Dauguma Valdybos narių aktyviai teikė siūlymus, sprendžiant atlyginimų
kėlimo kultūros darbuotojams klausimus. Vyriausybė 3 metus nuosekliai skyrė lėšų
savivaldybėms kultūros darbuotojų atlyginimams kelti. Norime akcentuoti, kad mūsų kolega,
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asociacijos narys Artūras Blauzdžiūnas (Vilkaviškio r.) atliko svarbų darbą, kad šis klausimas
būtų pradėtas svarstyti.
10. Asociacijos vicekancleris, Valdybos narys Albinas Vilčinskas (Kauno
miestas) buvo deleguotas į Teatrų ir koncertinių įstaigų tarybą, prie Kultūros ministerijos.
Dalyvavo svarstant Teatrų ir koncertinių įstaigų naujos redakcijos įstatymo projektą.
11. Lietuvos kultūros tarybai paskelbus 2015 m., 2016 m. finansavimo rezultatus,
iš asociacijos narių gauta daug pastabų, klausimų. Dauguma Valdybos narių taip pat diskutavo
šiuo klausimu.
12. Įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nuostatas, Valdybos nariai
Vilma Griškevičienė, Algis Krutkevičius (2014-2015), nuo 2016 m. Albinas Vilčinskas,
dalyvavo Rinkikų į Lietuvos Kultūros tarybą darbe. Valdybos nariai teikė informaciją
asociacijos nariams. Tenka akcentuoti, kad regionų atstovavimas LKT yra nepalankus
regionams. Tai turėtų būti vienas iš ateities asociacijos darbų.
13. LSA Valdybos narį Albiną Vilčinską delegavo į Kultūros ministro darbo
grupę dėl kolektyvinės sutarties parengimo ir derinimo. Pirmasis darbo grupės posėdis vyko
2016 m. liepos 18 d. Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai.
14. Valdybos nariai Vilma Griškevičienė (Šilutės r.) ir Albinas Vilčinskas (Kauno
m.) dalyvauja Trišalės tarybos Kultūros komiteto veikloje. Informacija buvo teikiama
asociacijos nariams.
15. Valdybos nariai atstovavo asociaciją sveikinant socialinius partnerius, kolegas
jubiliejų proga, 2016 m. į užtarnautą poilsį išėjo asociacijos narė Liucija Bertulienė (Joniškis).
16. Valdybos nariai atstovavo asociaciją palydint į amžino poilsio vietą ilgametį
kolegą, tris kadencijas asociacijai vadovavusį Kanclerį Algį Krutkevičių.
17. Didžiuojamės, kad trys asociacijos nariai apdovanoti iškiliu Kultūros
ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“: dabar jau šviesios atminties kolega Algis
Krutkevičius (Kelmė), Petras Blaževičius (Rokiškis) ir 2016 m. Zita Mackevičienė (Utena).

VI. KANCLERIO (ASOCIACIJOS VADOVO) VEIKLA
2014 m. (rugsėjis-gruodis)
1. 2014 m. rugsėjo mėnesį vyko pasirengimas susitikimui su Premjeru dėl atlyginimų kėlimo
kultūros darbuotojams (paruošti ir išsiųsti klausimai sekretoriatui, tartasi su Premjero patarėju ir
kt.).
2. Surinkti naujos Valdybos dokumentai, parengta dokumentacija ir perduota įregistruoti
Registrų centrui.
3. Atnaujintas Asociacijos narių kontaktų sąrašas. Paruošta detalesnė informacija apie
asociacijos narius. Visa informacija išsiųsta asociacijos nariams.
4. Derinta nuomonė su asociacijos nariais ir LSA atstovais dėl rekomendacijų kultūros centrų
tinklo ir veiklos pokyčių rekomendacijų projekto. Parengti raštai LSA ir Kultūros ministerijai.
5. Išsiųsta informacija asociacijos nariams dėl Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros
ministerijos parengtų gairių ir taisyklių projektų.
6. Utenos regiono laikraštyje „Utenos žinios“ parašytas straipsnis apie mūsų asociaciją.
7. Dalyvauta susitikime su Premjero. Jo metu buvau visų kultūros asociacijų vardu įpareigota
pristatyti situaciją Premjerui, pateikti siūlymus. Susitikime dalyvavo Kultūros ministras,
kultūros asociacijų vadovai, LSA patarėjas Jonas Mickus, Irena Seliukaitė, Regionų kultūros
skyriaus vedėja. Aptartos kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo programa, bibliotekų tinklo
perspektyvos, lėšų knygoms įsigyti didinimo klausimas, VIP lėšų panaudojimo tikslingumas ir
kt. Keltas klausimas ir dėl regionų kultūros politikos problemų. Tai vienas iš kertinių darbų,
kuriuos turėtų nuveikti naujos kadencijos valdyba.
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8. Dalyvauta Lietuvos kultūros ir meno tarybos posėdis. Aptari aktualūs kultūros sektoriaus
finansavimo klausimai, stipendijų kvotos.
9. Paruoštas pristatymas Kultūros ministrui apie regionų kultūros problemas, inicijuotas
susitikimas su ministru. Susitikime dalyvavo valdybos nariai, Kultūros ministerijos Regionų
skyriaus specialistai. Aptartos galimos bendradarbiavimo su Kultūros ministerija gairės.
2015 m.
1. Kovo mėn. parengtas ir išsiųstas raštas Kultūros ministrui ir Lietuvos kultūros ir meno
tarybai dėl LKT finansavimo problemų.
2. Kovo 23 d. išsiųstas poreikis LKT dėl tyrimų koncepcijos. Atsakymo negauta.
3. Dalyvauta Lietuvos kultūros ir meno tarybos posėdžiuose. Diskutuota apie lėšų
paskirstymą iš KRF ir pateikta daugumos Asociacijos narių nuomonė. Tarybos nariai kalbėjo
apie nesubalansuotą kultūros finansavimo sistemą, taisyklių nesilaikymą, pasigedo konkrečių ir
įvairiapusių duomenų įvairiais pjūviais. Posėdžio metu kalbėta ir apie regionų kultūros būklę,
jos finansavimo situacija vertinama dviprasmiškai. Akcentuota:
3.1. Lietuvos kultūros ir meno taryba kelia klausimą dėl kai kurių programų grąžinimo į
Kultūros ministeriją, pvz. etnokultūros, kvalifikacijos kėlimo ir kt. Tai, kas įpareigota
įstatymais, turi būti finansuojama ne iš akcizų, o iš valstybės biudžeto. Ir kultūros politikos
įgyvendinimas negali būti paliktas tik konkursinės sėkmės atvejui.
3.2. Buvo keliamas klausimas dėl sritinio finansavimo per LKT modelio, nes tai įnešė
nemažai sumaišties paraiškų teikėjams.
3.3. Diskutuota dėl mėgėjų meno finansavimo, įvardinta, kad trūksta informacijos, kokia
vyksta dinamika tam tikrose srityse. Buvo išsakyta pozicija, kad būtinas stebėsenos
mechanizmas.
3. 4. Išsakyta pozicija, kad kultūros sektorius, kaip vienas iš mažiausiai valstybės remiamų,
neturėtų iš savo lėšų remti švietimo įstaigų edukacijų. Tam yra kitos programos.
3.5. Keletas Lietuvos kultūros ir meno tarybos narių, išreiškė poziciją, kad regionuose
veikia didelis iš biudžeto išlaikomų institucijų skaičius, kad pastebimas (lyginant su 2013,
2014, 2015 m.) labai ženklus teikiamų paraiškų skaičius būtent iš regionų. Kad tai kelia įtampą
kultūros aplinkoje. Tačiau aktyvus negali būti „baudžiamas“. Regionų finansavimas reikalauja
atskiro įvertinimo.
3.6. Keltas klausimas, kodėl savivaldybėse nėra (viešai neteikiama) pokyčio analizės dėl
profesionalaus meno sklaidos, vienoje vietoje neviešinami įgyvendintų projektų kokybiniai
rezultatai. Siūlė Kultūros ministerijai aptarti šią situaciją.
3.7. Buvo įvardinta ir kita situacija - Lietuvoje prisikūrė daug naujų VšĮ, organizacijų,
kurios susikuria tik momentinei veiklai, pasiima lėšas ir vėliau užsidaro. Būtina atlikti analizę ir
įvertinti veiklos sistemiškumą, tęstinumo prielaidas. Buvo siūloma įteisinti tęstinės veiklos
kriterijų paraiškose. Iš pateiktų LKT sąrašų negalima įvertinti kokiame regione šios VšĮ veikia.
3.8. Taryba siūlo grįžti prie NVO finansavimo įstatymo projekto, kad galima būtų skirti
finansavimą 3-4 metų jų veiklos programai. Pakartotinai keltas klausimas, kad nedidelės NVO
liko užribyje.
3.9. Iki galo liko neišdiskutuotas klausimas dėl atlygio mokėjimo asociacijų projektų
įgyvendintojams.
3.10. Pasigendama kokybinio (kas ir kaip pakito) projektų ataskaitų vertinimo, stebėsenos
analizės.
4. Balandžio 16 ir gegužės 26 dalyvauta darbo grupės posėdžiuose Kultūros centrų įstatymo
naujai redakcijai parengti. Pateikta Asociacijos nuomonė, dalyvauta diskusijoje dėl kultūros
centrų tinklo ir veiklos pokyčių rekomendacijų projekto.
5. Birželio 3 d. dalyvauta Lietuvos Kultūros Tarybos forume.
6. Sisteminta informacija dėl Regionų programos įgyvendinimo situacijos, bendrų
problemų. Informacija pateikta Kultūros ministerijai.
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7. Birželio 4 d. derintasi dėl atlyginimų kėlimo tęstinumo su kitomis profesinėmis kultūros
asociacijomis. Parengti argumentuoti siūlymai.
8. Įvertinus pasiruošimo Lietuvos valstybės šimtmečio problematiką, išsiųstas raštas
Vyriausybės kanceliarijai, patarėjui F. Latėnui, LSA dėl Šimtmečio programos situacijos.
Šimtmečio minėjimas regionuose turi būti keliamas tiek kultūrinės bendruomenės, tiek LSA
pajėgomis.
9. Paruošta medžiaga Valdybos nariams ir pasiruošta susitikimui su Kultūros ministru dėl
regionų problemų, kurios nesprendžiamos.
10. Asociacijos nariams persiųsta informacija dėl 2016 gairių projekto. Pasiūlyta teikti
pastabas, argumentus.
11. Po apklausos išsiųsta informacija Kultūros ministerijai dėl nario delegavimo į Lietuvos
Kultūros ir meno tarybą.
12. Liepos mėnesį vyko kultūros asociacijų vadovų susitikimas su Premjeru dėl atlyginimų
kėlimo perspektyvos, bibliotekų tinklo bei Biudžetinių įstaigų įstatymo keitimo (įvedamų
kadencijų). Informacija apie susitikimo rezultatus perduota Asociacijos nariams. Po šio
posėdžio Kultūros ministerijoje sudaryta darbo grupė dėl savivaldybių bibliotekų tinklo
formavimo aktualijų ir fondų komplektavimo. Asociacijos narių siūlymu dalyvauju darbo
grupėje. Jos darbas dar nebaigtas.
13. Seime vyko susitikimas su Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariais dėl
kadencijų įvedimo įstaigų vadovams. Informacija perduota Asociacijos nariams.
14. Kultūros asociacijų vardu parengtas kreipimasis į Premjerą dėl Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo 91 straipsniu
įstatymo projekto XIIP-3294.
15. Kartu su Valdybos nariu Gintautu Bareikiu paruošta seminaro programa, rasti lektoriai.
16. Asociacijos narių prašymu išsiųstas raštas Kultūros ministerijai dėl duomenų apie kultūros
ir meno darbuotojų etatus savivaldybėse atnaujinimo.
17. Asociacijos vardu pateiktos rekomendacijos 2016 m. Gairių projektui.
18. Asociacijos vardu jubiliejų proga sveikinami asociacijos nariai, socialiniai partneriai.
Socialiniai partneriai pasveikinti Šv. Kalėdų proga. Sveikinome kolegas laimėjus „Auksinės
krivūlės“ nominacijas.
2016 m. (iki rugsėjo mėn.)
1. Paruošta medžiaga teikiant rekomendacijas asociacijos nariams, kurie išreiškė norą
dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos ekspertų veikloje.
2. Dalyvauta Trišalės tarybos Kultūros komiteto posėdyje balandžio 5 d., kurio metu buvo
svarstomas atlyginimų kėlimo tęstinumo klausimas, įstaigų vadovų kadencijų klausimas.
3. Paruoštas klausimynas Kultūros ministerijai dėl muziejų ir bibliotekų įstatymų
įgyvendinimo savivaldybėse aktualijų, problemų. Pasitarimo metu tai buvo aptarta.
4. Suorganizuotas Visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas.
5. Užpildytas klausimynas „NVO atlasui“, siekiant sklaidos apie asociaciją. Asociacija
oficialiai užregistruota „NVO atlasas“.
5. Paruošti dokumentai ir asociacija birželio mėn. užregistruota NVO bazėje. Pradeda eiti
naudinga informacija.
6. Išanalizuota nario mokesčio mokėjimo situacija. Paruoštas klausimas visuotiniam
susirinkimui.
7. Dalyvauta Kultūros ir meno tarybos posėdyje, svarstytas 2017 m. Gairių projektas.
Paruošti siūlymai, pastabos.
8. Parengtas asociacijos įstatų naujos redakcijos projektas. Pateiktas svarstyti asociacijos
nariams.
9. Parengta informacija Asociacijos ataskaitiniam visuotiniam susirinkimui.
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Bendrieji darbai, veiklos
1. Tvarkomi asociacijos dokumentai, protokolai, raštai.
2. Sudaromos sutartys (seminarams organizuoti).
3. Asociacijos vardu jubiliejų, švenčių proga sveikinami asociacijos nariai, socialiniai
partneriai. Sveikinome kolegas laimėjus „Auksinės krivūlės“ nominacijas.
Kanclerė (asociacijos vadovė)

Vilma Griškevičienė
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