
2020 metų išmoktos pamokos



MLKS RENGINIAI

• Renginių įvairovė: 

Paskaitos, išvažiuojamieji seminarai, ekskursijos, konferencijos, ekspedicijos, 
stovyklos, edukacijos, koncertai, šventės, festivaliai, konkursai, jubiliejiniai 
minėjimai, žygiai, akcijos, vakarai portretai, susitikimai, parodos, plenerai, 
spektakliai, miuziklai, misterijos, gatvės menas, skulptūros, mažoji 
architektūra ir kt.

• Virtuali aplinka

Paslaugų teikėjai ir gavėjai susigyveno su virtualia aplinka



Pareiškėjo 
įnašas

Savivaldybės įnašas Projektinis 
finansavimas

Partnerių įnašas Bendra projekto vertė

2700 9300 53500 5000 70500/32 renginiai

Finansinis įnašas 

1000

Indėlis natūra 7879

Finansinis įnašas 7000 9460 3800

Indėlis natūra  2781
31920/12

1000 23000 10000 12000 46000/27

1000 4000 14000 4300 23300/19

Savanoriškas darbas 35669 4000 Savanoriškas darbas, 1924 41593/9

1300 3000 11 433 11 030 26 763/11

3000 22100 14800 9754 49654/19

300,00 5000,00 7900,00 3400,00 12803/48

1541 32000 7000 2228 42769/20



Rezultatų vertinimas ir iškilusios problemos

• Nežiūrint į pandemiją, iššūkis daugumai padėjo susikoncentruoti, susitelkti;

• Išsiplėtė, veikiančių kultūros lauke partnerių ir savanorių skaičius; 

• Miestelių gyventojai tapo ryžtingesni, lengviau „užnorinami“, drąsesni;

• Galimybė pristatyti vietovę nacionaliniu lygmeniu per įvairias žiniasklaidos 
priemones, kaip unikalią vietovę.

• Naujos tradicijos, naujos renginių formos, kultūrinio turizmo proveržis;

• Įgyvendinta profesionalaus meno sklaida, sukurti išliekamąją vertę turintys 
reiškiniai ir produktai;

• Atrasti ryšiai su kraštiečiais, kurie prisidėjo prie renginių;

• Padidėjo renginių lankomumas, žiūrovai ne tik iš rajono, bet ir aplinkinių 
rajonų, Vilniaus ir kitų didesnių miestų;



Problemos susiję su pandemija

• Renginių grafikų keitimas;

• Renginių biudžetų perskaičiavimas;

• Renginių formatų keitimas;

• Vasaros laikotarpyje renginiai vos ne kasdien;

• Vasaros renginiai reikalavo didesnių išlaidų, nes reikėjo kaukių, dezinfekcinio 
skysčio, didesnių erdvių; 

• Iš savivaldybės buvo sunku gauti dokumentus ataskaitoms;

• Neįvykę spektakliai, didesni renginiai, sostinių uždarymai, be galimybės tinkamai 
padėkoti savanoriams, geradariams, organizatoriai nepatyrė užbaigto darbo jausmo, 
todėl nejaučia pasitenkinimo.



Komentarai ir pasiūlymai

• Kultūros tarybos programos Lietuvos mažųjų kultūros sostinių priemonei skiriamas labai  
mažas finansavimas, todėl užkertamas kelias įgyvendinti aukštesnės meninės vertės, 
turinčius išliekamąją vertę, projektus;

• Siekiant užtikrinti kultūros iniciatyvų, gimusių mažosios kultūros sostinės metais, palaikymą 
Kultūros tarybos projektų finansavimo vertinime būtina numatyti papildomus balus. 

• Regiono kultūros tarybos tolygios kultūros raidos priemonės finansavimas turi būti   
didinamas proporcingai augant teikiamų projektų paraiškų lėšų poreikiui.

• Numatyti Kultūros rėmimo fondo finansuojamų priemonių sąraše bendradarbiavimo tarp 
mažųjų kultūros sostinių projektų finansavimą.  

• Daugiau dėmesio mažosioms sostinėms, nes jos gyvuoja beveik tik žmonių entuziazmu.

• Džiugu, kad Lietuvoje sukurtas ir tiek metų tęsiamas, puoselėjamas Mažųjų kultūros sostinių 
projektas. Pagarba idėjos iniciatoriams vykdant prasmingą, gilią išliekamąją vertę 
kaimiškosiose vietovėse turintį darbą;



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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