Lietuvos dailininkų sąjungos 2018 m. veiklos ATASKAITA
LDS pirmininkė Edita Utarienė
Lietuvos dailininkų sąjunga (toliau - LDS) 2018 m. gruodžio 31 d. jungė 1430 narių. LDS yra didžiausia
profesionalius vizualaus meno kūrėjus jungianti organizacija Lietuvoje.
2018 m. į sąjungą buvo priimta 28 nariai. Visiems jiems įteikti LDS nario bilietai ir pasirūpinta, kad būtų
suteiktas Meno kūrėjo statusas (parengti reikiami dokumentai).
2018 m. Anapilin išėjo 24 dailininkai:
1. Vytautas Norkus (1932 02 01 – 2018 02 10) keramikas, LDS narys nuo 1967 03 24
2. Algimantas Vitolis Trušys (1936 09 16 – 2018 02 21/22?) tapytojas, LDS narys nuo 1964 01 22
3. Taida Balčiūnienė (1925 11 03 – 2018 02 22) grafikė, LDS narė nuo 1961 12 31
4. Vigintas Stankus (1962 07 14 – 2018 03 05) tapytojas, LDS narys nuo 1999 04 29
5. Gytis Leopoldas Vaitkūnas (1936 03 27 – 2018 04 01) dailėtyrininkas, LDS narys nuo 1964 12 20
6. Lolita Sadauskaitė (1958 09 14 – 2018 04 16) tapytoja, LDS narė nuo 1997 04 17
7. Romanas Vilkauskas (1949 05 07 – 2018 06 08) tapytojas, LDS narys nuo 1990 01 18
8. Eimont Bronzini (Stankevičius) (1958 08 04 – 2018 06 14) skulptorius, LDS narys nuo 1997 04 17
9. Juozas Gerutis Ruzgas (1934 01 23 – 2018 06 21) skulptorius, LDS narys nuo 1967 03 24
10. Algimantas Nasvytis (1928 09 08 – 2018 07 27) architektas, LDS narys nuo 1966 02 18
11. Svajūnas Udrys (1964 03 30 – 2018 08 04) tekstilininkas-juvelyras, LDS narys nuo 1999 04 29
12. Rūta Birutė Jokubonienė (1930 01 14 – 2018 08 19) tekstilininkė, LDS narė nuo 1961 12 20
13. Marija Žuklienė (1925 05 19 – 2018 09 14) tekstilininkė, LDS narė nuo 1953 06 15
14. Kazys Švažas (1924 06 03 – 2018 09 14) skulptorius, LDS narys nuo 1957 12 19
15. Nijolė Sivickas de Mockus (1925 05 27 – 2018 09 13) keramikė, LDS narė nuo 2007 05 17
16. Romualdas Kvintas (1953 06 16 – 2018 10 20) skulptorius, LDS narys nuo 1983 11 13
17. Adomas Matuliauskas (1963 05 29 – 2018 10 21) grafikas, LDS narys nuo 1992 12 18
18. Antanas Vytautas Šatas (1935 09 09 – 2018 11 03) tapytojas, LDS narys nuo 1970 03 04
19. Danielis Juozapas Antušas (1937 01 17 – 2018 11 09) keramikas, LDS narys nuo 1971 04 05
20. Laimutis Ločeris (1929 04 11 – 2018 11 13) monumentalistas, LDS narys nuo 1961 12 20
21. Danutė Kondrotaitė (1933 05 08 – 2018 11 24) keramikė, LDS narė nuo 1966 02 18
22. Eugenijus Survila-Bagdonavičius (1925 12 04 -2019 01 27) tapytojas, LDS narys nuo 1957 12 19
23. Feliksas Navickas (1922 11 05 – 2018 12 21) scenografas, LDS narys nuo 1961 03 02
24. Aleksandras Indriulaitis (1934 12 20 – 2018 12 25) dailėtyrininkas, LDS narys nuo 1981 11 17
TARYBOS PIRMININKĖS ATASKAITA
2018 m. vyko 11 Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau – LDS) Tarybos posėdžių. Tarybos posėdžiuose
LDS pirmininkė teikė ir buvo svarstyta maždaug aštuoniasdešimt konkrečiai įvardintų klausimų bei
dešimtys kitų bei priimta 146 nutarimai.
Vyko 2 uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus dailė“, kurios vienintele akcininke yra LDS, visuotiniai
akcininkų susirinkimai (direktorius J. Brazauskas).
Taryboje patvirtintos taisyklės/nuostatai/tvarkos:
Stojimo į Lietuvos dailininkų sąjungą taisyklės (projektą teikė E. Utarienė).
LDS strategijos nuostatai (projektą teikė E. Utarienė).
LDS viešosios įstaigos „Dailininkų namai“ taisyklės (projektą teikė E. Utarienė). Priimta nuostata, kad
dailininkai vasaros sezono metu su nuolaida atostogauja kas antri metai, tuo siekiant, kad kuo daugiau LDS
narių galėtų pasinaudoti poilsiu Všį „Dailininkų namai“.
Atnaujinti LDS Parodų komiteto nuostatai (projektą teikė E. Utarienė).
Patikslinti Parodų/projektų rengimo LDS galerijose nuostatai, priimant nutarimą, kad norint surengti
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parodą LDS galerijose Vilniuje ir Kaune būtinas dvejų metų intervalas, kad kuo daugiau dailininkų galėtų
galerijose viešinti savo kūrybą (projektą teikė E. Utarienė).
Priimtos taisyklės dėl LDS ženklo naudojimo (projektą teikė E. Utarienė).
Patikslintas sklaidos internetiniais LDS sklaidos kanalais aprašas (projektą teikė E. Utarienė).
SVARBIAUSI LDS NARIŲ APDOVANOJIMAI 2018 m. (arba už 2018 metus, gauti 2019 m.)
Aukščiausia - Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija 2019 metais skirta vizualaus meno
kūrėjui Artūrui Railai – už nepriklausomos vizualiosios kultūros formavimą.
Vyriausybės kultūros ir meno premija apdovanoti šie Lietuvos dailininkų sąjungos nariai: dailininkas,
knygų vaikams autorius Kęstutis Kasparavičius, tapytoja Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, tekstilininkė Zinaida
Vogėlienė ir menotyrininkė Rasutė Žukienė.
Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos nutarimu 2018 m. rugsėjo 27 d. LDS Auksiniai ženkliukai už
2017 m. skirti šiems dailininkams: vitražistui Konstantinui Šatūnui (ženkliukas Nr. 58) už didžiulį indėlį į
Lietuvos vitražo modernėjimo istoriją ir unikalią šviesos filosofiją stikle, tapytojui Virginijui Viningui
(ženkliukas Nr. 59) už ekspresyvių potėpių ir spalvų džiazą drobėje ir ilgametį darbą LDS Taryboje,
skulptoriui Juozui Lebednykui (ženkliukas Nr. 60) už ištikimybę kūrybai ir savito braižo puoselėjimą.
2018 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija 2018-12-15 tarybos posėdyje paskirta LDS
kandidatams tapytojui Vilmantui Marcinkevičiui ir menotyrininkei Julijai Dailidėnaitei už kūrybiškumą
inicijuojant ir vykdant projektą „Jaunojo tapytojo prizas“.
2018 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos piliavietėje vykusios iškilmingos ceremonijos metu kultūros magistro žiedu
už ypatingus nuopelnus uostamiesčio kultūrai apdovanotas skulptorius Algirdas Bosas.
2018 m. rugpjūčio 3 d. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) buvo atidaryta Lietuvos
dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininkų paroda „Vakarų vėjai ‘18“. Vertinimo komisija nusprendė
skirti nominaciją „Jaunojo menininko prizas“ dvejoms kūrėjoms: Agnei Matulionytei ir Gražinai
Eimanavičiūtei, nominaciją „Už ištikimybę menui“ – dviems menininkams: Petrui Balčiui ir Romualdui
Inčirauskui, nominaciją „Už taiklią istorinės minties refleksiją kūrinyje“ – Liudai Liaudanskaitei,
nominaciją „Už konceptualiausią kūrinį“ dviems kūrėjams – Daniui Druliui ir Neringai PoškuteiJukumienei, o nominaciją „Specialusis komisijos prizas už geriausiai temą atliepiančius kūrinius“ – Aurimui
Anusui.
2018 rugpjūčio mėn. Virginijos Urbonavičienės akvarelė „In The Morning“ buvo įvertinta trečiuoju prizu
mažo formato akvarelės tarptautiniame festivalyje Mini Castra (Lokarjeva galerijoje, Slovėnijoje).
2019 m. sausio 5 d. jubiliejinė 10-oji - Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija skirta Juodkrantėje
gyvenančiam skulptoriui ir pedagogui Albertui Danilevičiui už kultūros ir meno iniciatyvas, telkiančias
profesionalaus meno kūrėjus ir stiprinančias vietos bendruomenę, už edukacinę veiklą, skatinančią
bendruomenės kūrybiškumą ir Kuršių nerijos savitumą atspindinčią autoriaus kūrybą
Rosandai Sorokaitei-Ramanauskienei ir Laimai Drazdauskaitei 2018 m. skirta Kauno meno kūrėjų
asociacijos premija.
Palukaitienei Daliai Onai – Kauno m. III laipsnio Santakos garbės ženklas.
Arvydui Žalpiui – Kauno miesto kultūros premija.
Vladimirui Beresniovui - Kauno savivaldybes atminimo medalis ATKURTAI LIETUVAI – 100, pirmasis
vardinis Žurnalistinis ordinas 2018 m. (Žurnalistų sąjungos apdovanojimas).
Vladimiras Beresniovui – DIPLOMAS, International Graphic Humor Contest 2018, BUCARAMANGA,
COLOMBIA South America.
Tadui Vosyliui – Garbės ženklas „Kauno rajono mėnesio žmogus“.
Almyra Weigel – nominacija „Neukölln Art Award 2018“, išrinkta į geriausių Berlyno menininkų dešimtuką.
Justinas Prakapas apdovanotas Šv. Jurgio Marijampoles globėjo medaliu už indėlį į Marijampolės meną ir
kultūrą.
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Eglė Steponavičė - V-sios Vilniaus keramikos meno bienalės II -sios premijos laureatė.
Remigijus Sederevičius – V-osios Vilniaus keramikos meno bienalės, Diplomas.
Inga Navickaitė – "Knygos meno konkursas 2017"- Premija "Menininės ir dokumentinės fotografijos
leidiniai" kategorijoje už Rimaldo Vikšraičio knygą "Homo Vikšraitis" (Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija).
Naglis Rytis Baltušnikas – parodoje „Geriausias 2017 metų kūrinys“ diplomas už kūrinį „J. Mačiūno aikštė“.
2019 m. Arvydas Žalpys – Lenkijos prezidento Auksiniu kryžiumi.
Audronė Petrašiūnaitė įvertinta Kauno miesto kultūros ir meno premija, o vasario mėnesį tapytoja tapo
ir įsimintiniausia 2018 Kauno menininke.
Vaidotas Janulis - 2018 metų Šiaulių miesto meno ir kultūros premija. Už grafikos meno puoselėjimą, drąsius
kūrybinius ieškojomus, dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose, atsidavimą Šiaulių miestui ir jo
vardo garsinimą pasaulyje.
Dainius Trumpis - 2018 metų Šiaulių miesto meno ir kultūros premija. Už nuolatinį atsinaujinimą meninėje
kūryboje, aktyvią organizacinę veiklą, Šiaulių miesto, kaip šiuolaikinio meno erdvės, pristatymą Lietuvoje ir
užsienyje.
Živilė Bardzilauskaitė-Bergins - tarptautinėje paroda „Zelina 2019“ Kroatijoje - Sidabrinis apdovanojimas.
Mugėje “ArtVilnius’17” dalyvavo 4 LDS galerijos (visoms bendrai LDS skyrė 2100 Eur).
KNYGŲ MUGĖ
Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija,
kasmet rengia konkursą geriausioms meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo Lietuvos leidyklų
išleistoms knygoms išrinkti.
Vasario 21 dieną, „Vilniaus knygų mugėje 2019“ vyko džiugus renginys „Gražiausios Lietuvos knygos
2018. Net šeši apdovanojimai atiteko LDS nariams. Kategorijoje „Grožinė literatūra ir estetika“premija buvo
apdovanota dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė už knygą Mindaugo Nastaravičiaus „Bendratis: vieno
eilėraščio istorija. Diplomas buvo įteiktas dailininkei Deimantei Rybakovienei už Kornelijaus Platelio kūrinį
„Įtrūkusios mėnesienos“.
Kategorijoje „Knygos vaikams“ diplomas skirtas iliustruotojui Mariui Jonučiui už knygą „Karalaitė ant
stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuviškų stebuklingų pasakų ir dar viena“ (sudarytojai – Jūratė Šlekonytė,
Gytis Vaškelis).
Kategorijoje „Meno leidiniai“ premija skirta Kauno žurnalui „Į“ (jo dailininkė – Inga Navickaitė
sudarytojai – V. Mašanauskaitė, D. Stankevičius, G. Česonis, G. Krasuckaitė, I. Navickaitė, J. Račiūnaitė, P.
T. Laurinaitis).
Kategorijoje „Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai“diplomas įteiktas Virgilijui Šontai už leidinį
„Mokykla – mano namai“(dailininkė Inga Navickaitė, sudarytojas Gintaras Česonis)
Kategorijoje „Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai“Lietuvos dailininkų sąjunga savo premija
apdovanojo iliustruotoją Marių Jonutį už knygą „Karalaitė ant stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuviškų
stebuklingų pasakų ir dar viena“ (sudarytojai – Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis). Jam įteiktas dešimties
dienų poilsis dviems VŠĮ „Dailininkų namai“ Palangoje bei Lietuvos dailininkų sąjungos albumą
„Memorabilia“. M. Jonutis buvo pakviestas praplėšti vieną iš albumo užslėptų lapų. Šis knygos dizainas
įvaizdina, kaip veikia atmintis.
Nuoširdžiai džiaugiamės LDS narių pasiekimais ir sveikiname laureatus!
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LDS LEIDYBA
Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai (Leidykla) vadovauja Saulė Mažeikaitė – Teiberė.
2018 m. leidykla parengė 4 žurnalo “Dailė” numerius. Tam Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė
18 000 eurų finansavimą.
Leidykla taip pat parengė ir išleido šiuos leidinius:
Dalia Kasčiūnaitė. Ten (sudar. Rita Mikučionytė, Dalia Kasčiūnaitė),
Skulptoriaus Vytauto Kašubos kūriniai ( sudarytoja Aleksandra Kašuba)
Michel Pastoureau. Raudona. Vienos spalvos istorija. (Iš prancūzų kalbos vertė Rasa Balčikonytė).
Paveikslai. Privati Laimos Šveistytės kolekcija (sudarytoja Saulė Mažeikaitė)
Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai. Pasaulio lietuvių meno parodos katalogas
Gautas finansavimas 2018 m. sudarė 49 000 Eur.
Taip pat Leidykla gavo 23 119 Eur lėšų už parduotus leidinius ir paslaugas (iš jų parduota leidinių – 5000
Eur).
Taip pat Dailininkų sąjungos leidykla labdaros ir reprezentaciniais tikslais dalino leidinius LDS skyriams,
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrui, Vilniaus Simono Konarskio meno mokyklai, Spaudos radijo
ir televizijos fondui, LDS galerijų rengiamoms parodoms.
LDS sumokėjo ir moka leidyklos komunalinius mokesčius bei nupirko leidinių už 2000 eurų.
PROJEKTAI, PARODOS, KITI RENGINIAI
Lietuvos dailininkų sąjunga metinėje kūrybinėje programoje „Lietuvos dailininkų sąjungos 2018 m.
kūrybinės programos vykdymas“ – toliau MKO, dalinai finansuojamoje Lietuvos kultūros tarybos,
sėkmingai ir sistemingai įgyvendino tęstinį kūrybinės veiklos strateginį planą. 2018 m. organizacijos meninė
programa buvo paremta kultūros raida, pokyčiais, aktualumu visuomenei. Kompleksinę programą sudarė
įvairios personalinės, jungtinės, kuratorinės meno parodos, kultūriniai renginiai, menininkų pristatymai,
kūrybiniai vakarai, diskusijos, tarptautinis bendradarbiavimas, edukacinės programos, sklaida užsienyje ir
pan. Organizacija skirtingose galerijose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kituose miestuose
įgyvendino projekto planus - surengė tęstinių projektų, parodų, vystė tarptautinį ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą (surengtos trys didelės apimties parodos užsienyje), inicijavo formos ir turinio prasme naujų
veiklų.
LDS daug prisidėjo prie atskirų Lietuvos menininkų reprezentacijos užsienyje, padėjo jiems dalyvauti
įvairiuose projektuose, konkursuose, bienalėse, trienalėse svetur: tarpininkavo pervežant kūrinius,
organizuojant keliones, koordinavo dokumentacijos, informacijos ir ekspozicijos rengimą, reikiamos
informacijos sisteminimą, sklaidą. 2018 m. sutelktas dėmesys į viešųjų ryšių strategijos stiprinimą, projekto
veiklos įvairiais metodais pristatytos kuo platesnei publikai.
Per pastaruosius metus LDS būstinės, Vilniaus bei kitų miestų skyrių bei galerijų darbuotojai
suorganizavo ir įvykdė 195 projektus/parodas.
LDS administracija 2018 m. įgyvendino 9 tarptautinius projektus/parodas bei 16 respublikinių
projektų/parodų (neskaičiuojant kūrybinių vakarų ir kitų įvairių renginių).
..............................
LDS BŪSTINĖS ĮVYKDYTI PROJEKTAI PER MKO PROGRAMĄ
1. „LDS 100-mečio kolekcija 2018“ (4 parodos)
Projekto vadovė – Edita Utarienė. Atrankos komisiją sudarė menotyrininkės: Rita Mikučionytė, Nijolė
Nevčesauskienė, Jurga Minčinauskienė, Gražina Gurnevičiūtė, Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Kotryna
Džilavjan, Evelina Januškaitė-Krupavičė.
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2018 metais šventėme vieną reikšmingiausių sukakčių - modernios Lietuvos gimimą. Lygiai prieš šimtą metų
įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795
metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. Valstybės šimtmečio minėjimas skatino susimąstyti apie
tai, ką pavyko valstybei ir visuomenei pasiekti per šį laikotarpį. Dailininkams Lietuvos šimtmetis – puiki proga
įvairiomis formomis reprezentuoti Lietuvos dailę. Šiai progai pažymėti, iš LDS narių pasiūlytų kūrinių
konkurso būdu kompetetingų menotyrininkų komisija sudarė LDS Šimtmečio kolekciją, kurią skirtingomis
formomis ir apimtimis pristatėme 5 „LDS 100-mečio kolekcija 2018“ parodose užsienyje: Europos
Komisijos BERLAYMONT Piazza parodų erdvėje ir Europos Komisijos nario V. Andriukaičio biure
Briuselyje (Belgija), Panevėžio miesto dailės galerijoje, Kaliningrado apskrities vaizduojamojo meno
muziejuje (Rusijos federacija|) ir Taraso Ševčenkos nacionaliniame muziejuje Kijeve (Ukraina). Iš viso
kolekciją sudarė 115 autorių įvairių dailės šakų darbai. Kiekvienai projekte numatytai parodai, vykstančiai vis
kitoje šalyje, formuota nauja unikali ekspozicija, sudaryta atsižvelgiant į erdvių ir lankomos šalies kultūros
specifiką. Parodoje Briuselyje eksponuojama 40 tapybos, grafikos ir kt. kūrinių. Parodoje Kaliningrade
pristatyta 46 autorių 142 kūriniai (tapyba, grafika, tekstilė, keramika, skulptūra, medalių menas ir kt). Parodoje
Kijeve eksponuota virš 60 tapybos, grafikos ir kt. kūrinių.
2. Surengtos jungtinės jaunųjų LDS narių parodos „Atgimstanti Lietuva. Jaunosios kartos
dailininkų paroda“ Gardino parodų galerijoje ir Jaunosios kartos dailininkų paroda “6 +” Minske
(Baltarusija).
3. LDS būstinės parodų salėje įvyko 4 jungtinės parodos, 5 personalinės, 10 kūrybinių vakarų,
susitikimų, diskusinių forumų. Juose dalyvavo dailininkai, įvairūs visuomenės veikėjai, istorikai,
menotyrininkai, filosofai. Tris kartus savaitėje vyko ir vyksta piešimas iš natūros. Taip pat salėje 2017
m. įvyko apie 25 įvairūs posėdžiai ir susirinkimai. Jų tikslas – suteikti galimybes LDS nariams
pristatyti savo naujausią kūrybą, bendradarbiauti ir bendrauti tarpusavyje.
4. LDS mėnraštis „Dailėraštis“
Deja, LDS Tarybos posėdyje, vykusiame 2018 m. vasario 8 d. Tarybos nariai nubalsavo prieš spausdintinį
Dailėraščio variantą, lėšas skiriant tik elektroniniam tinklaraščiui. Taigi, nuo 2018 m. „Dailėraštis“
skaitmenizuotas ir tapo internetiniu, nuolat pildomu tinklaraščiu svetainėje www.ldsajunga.lt. Jame talpinami
analitinės kritinės menotyros straipsniai, toliau aktyviai vykdoma parodų, plenerų, LDS narių pasiekimų ir
kūrybos sklaida, pristatytomos išleistos knygos, publikuojama visai LDS bendruomenei aktuali kita
informacija.
Iš matomos statistikos skaitmeniniu būdu paviešintos informacijos apie LDS renginius peržiūrų el. erdvėje
skaičius vidutiniškai per savaitę pranoksta 20 tūkstančių kartų.
LDS socialinių tinklų skelbiamą informaciją dalijasi žiniasklaidos portalai: bernardinai.lt, Literatūra ir menas,
lrytas.lt, alfa.lt, lzinios.lt, balsas.lt, rajonų ir miestų savivaldybių internetiniai tinklalapiai, galerijų ir parodų
salių socialiniai informaciniai tinklai.
5. Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinių meno asociacijų veikloje
2018 m. lapkričio 22 ir 23 d. Briuselyje (Belgijoje) vyko kasmet Tarptautinės meno asociacijos (IAA / AIAP)
organizuojama generalinė asamblėja ir simpoziumas. Lietuvos dailininkų sąjunga – šios asociacijos narė.
Lapkričio 22 dieną Briuselyje vykęs simpoziumas „Atlygio už eksponavimą teisė Europoje 2018“ buvo
skirtas teisingo atlygio dailininkams problemoms spręsti. Lietuvos dailininkų sąjunga į Tarptautinę meno
asociacijos generalinę asamblėją ir simpoziumą šį kartą delegavo LDS viešųjų ryšių specialistę Austėją
Mikuckytę-Mateikienę ir Lietuvos dailininkų sąjungos narę medalininkę Liną Kalinauskaitę. Asamblėjoje ir
simpoziume dalyvavo 23 valstybių dailininkų organizacijų atstovai: Graikijos, Kroatijos, Šveicarijos,
Vokietijos, Kanados, Belgijos, Turkijos, Islandijos, Prancūzijos, Norvegijos, Rusijos, Belgijos, Švedijos,
Slovakijos, Jungtinės Karalystės, Liuksenburgo, Suomijos, Lenkijos, Nyderlandų, Lietuvos, Austrijos,
Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų.
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Būtent teisingo atlygio vizualiųjų menų kūrėjams klausimas bus vienas iš pagrindinių užduočių Europos
generalinėje asamblėjoje naujai išrinktam Tarptautinės meno asociacijos (IAA) Europoje Prezidentui bei
Vykdomajam komitetui. Pastarasis renkamas trijų metų kadencijai, jį sudaro 9 nariai. Tarp jų išrinkta ir
Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė. Andrea Křístek Kozárová (Slovakijos vizualiųjų
menų sąjunga) išrinkta viceprezidente, prezidentas Werner Schaub.
LDS yra aktyvi Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė. Finansinių metų pabaigoje Lietuvos meno
kūrėjų asociaciją sudarė 12 narių – juridinių asmenų, turinčių meno kūrėjų organizacijos statusą.
LDS aktyviai dalyvavo Meno kūrėjų organizacijų veikloje sprendžiant visoms kūrybinėms organizacijoms ir
jų nariams aktualius kūrybinius bei socialinius klausimus. Kartu su LMKA atstovavo Lietuvos meno kūrėjus
Lietuvos valdžios institucijose, bendradarbiavo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, visokeriopai
skatino meninę kūrybą, premijavo iškiliausius metų meno kūrėjus, siūlė kandidatus į įvairias komisijas bei
ekspertų tarybas.
...............................................................................
KITI LDS BŪSTINĖS ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Nemažai įvairių renginių LDS būstinė vykdė be jokio finansavimo. Vieni tokių:
LDS prisidėjo prie pasaulio lietuvių organizuotos parodos „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“,
kuri veikė Vilniaus rotušėje – joje buvo eksponuojami 53-ų autorių iš 19 šalių kūriniai. Renginio metu vyko
Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen ir LDS pirmininkės
Editos Utarienės iniciatyva organizuojamos parodos „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“ dalyvių
susitikimas su LDS nariais ir bičiuliais. Vyko diskusijų vakaras apie lietuvių kultūros savitumą ir tautinio
tapatumo puoselėjimą. 2018-07-02
2018 m. vasarą JAV ir Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos bei Lenkijos draugystės
100-čio jubiliejaus proga organizuota paroda „Manuscript“. Paroda suskirstyta į dvi ekspozicijas, veikė
Dailininkų sąjungos galerijoje ir naujai pristatytų Pacų rūmų parodų salėje. Parodoje eksponuoti 24-ių
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos ir JAV dailininkų kūriniai.
Parodos atidarymo šventėje dalyvavo ir sveikinamuosius žodžius tarė JAV ambasadorė J. E. Ann Hall,
Vilniaus meras Remigijus Šimašius, JAV dailininkų grupės „Take me to the river“ kuratorė Vivienne
Lassman, politikas prof. Vytautas Landzbergis, LDS pirmininkė Edita Utarienė ir prof. K. Žoromskio fondo
direktorė dr. Kristina Žoromskienė. Renginio muzikinę nuotaiką palaikė Lietuvos edukologijos universiteto
choras „Ave Vita“.
LDS BŪSTINĖS ĮVYKDYTI IR/ARBA ADMINISTRUOTI PROJEKTAI, GAVUS DALINĮ
FINANSAVIMĄ IŠ ATSKIRŲ PROJEKTŲ
1. Taikomasis tyrimas dėl teisingo atlygio už parodas vizualiųjų menų kūrėjams. Aplinkos analizė. (I
etapas). Projekto vadovė E. Utarienė. Parengiamieji darbai.
2. „X Baltijos medalių trienalė "BALTIJOS VIENYBĖ" (II etapas). Projekto vadovė L. Kalinauskaitė
3. 4-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė "Q18: Memorabilijos. Įrašyti į atmintį" (I etapas). Projekto
vadovė R. Mikučionytė
4. Pleneras ir paroda „Tėvas Stanislovas. Tikėjimo, meilės ir vilties versmė“. Projekto vadovas A.
Kliauga
5. Kūrybinis filmas "Baltiškos dimensijos“. Projekto vadovas Ž. Danys
6. Projektui „Antakalnio sienos“. Projekto vadovas V. Poška
7. Pabaigtas dokumentinių trumpametražių filmų ciklas „Įkvėpti laisbvės“
RŪPINIMASIS KŪRINIŲ ATSTATYMU
Dėka tarpinstitucinio LDS, Vilniaus miesto savivaldybės, bendrovės „Lidl Lietuva“
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bendradarbiavimo bei aktyvaus Žirmūnų bendruomenės palaikymo, atsakingo skulptorių, architektų ir
statybininkų darbo, skulptoriaus K. Kisielio ir architekto A. Paslaičio skulptūrinė kompozicija „Saulės
džiaugsmas“ buvo prikelta antram gyvenimui. Tai vienas iš labai retų ir sektinų pavyzdžių, kai
restauruojamas ir atstatomas meno kūrinys viešoje erdvėje.
2018 M. LDS SKYRIŲ, GALERIJŲ SURENGTOS PARODOS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
LDS galerija „Arka“
Informaciją pateikė direktorė Evelina Januškaitė-Krupavičė
Per 2018 metus LDS galerija “ARKA” surengė 26 parodos, iš jų:
Personalinės parodos – 11
Grupinės parodos – 15
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – 21
Tarptautinės parodos – 5
Projektai vykdyti kitose erdvėse – 4
Tame tarpe edukaciniai projektai – 3
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 8
Reikšmingiausios trys grupinės parodos: retrospektyvinė apžvalga “Dailė Lėlių teatre 1918-2018”; 10-oji
keramikos meno bienalė “Indo vizija” ir jungtinė estampo paroda “Šimtmečio lakštai”.
Personalines parodas pristatė: Meda Norbutaitė, Rimantas Dichavičius, Simonas Skrabulis, Raimonda
Jatkevičiūtė-Kasparavičienė, Kristina Kleizienė, Šarūnas Leonavičius, Viktorija Daniliauskaitė, Algimantas
Biguzas.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos - 5.
LDS Šv. Jono gatvės galerija
Informaciją pateikė direktorius Džiugas Vaičiūnas
Per 2018 metus surengta 14 parodų, iš jų:
Personalinės parodos — 13
Grupinės parodos – 2
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – 1
Projektai vykdyti kitose erdvėse – “9 požemiuose” buvo surengtos 11ekspozicijų ir art Vilnius, iš viso 12
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 2
Reikšmingiausios grupinės parodos: Skulptoriai Lietuvos šimtmečiui, “Reanimacija”.
Personalines parodas pristatė: K. Mažeikaitė, R. Inčirauskas, D. Makaraitienė, R. Sipaviciūtė, M. Piekuras,
H. Orakauskas, G. Kušlys, E. Tuminienė, S. Žaltauskas, A. Olbutas, S. Dackevičiūtė, A. Selskaitė, D.
Kairevičiūtė, G. Umbrasas.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos 1.
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LDS galerija „Kairė-dešinė“/Grafikos meno centras
Informaciją pateikė direktorė Jurga Minčinauskienė
Per 2018 metus surengta 13 parodų, iš jų:
Personalinės parodos – 9
Grupinės parodos – 4
Tame tarpe:
Tarptautinės parodos – 1
Projektai vykdyti kitose erdvėse – 3
Tame tarpe edukaciniai projektai – 1 projektas (410 dalyvių)
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 5
Reikšmingiausios grupinės parodos:
Dainius Trumpis / Vaiva Kovieraitė-Trumpė. Susidūrimo vieta
IV KNYGOS MENO PARODA (kurat. Ieva Babilaitė, Jolita Liškevičienė, Nijolė Šaltenytė)
Personalines parodas pristatė:
Kęstutis Grigaliūnas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Vytautas Jurkūnas, Audrius Novickas, Kunigunda
Dineikaitė, Žygimantas Augustinas, Algirdas Jakas, Indrė Ercmonaitė, Irma Balakauskaitė
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos 12
iš kitų šaltinių 2.
LDS „Dailininkų sąjungos galerija“/Pamėnkalnio galerija
Informaciją pateikė direktorė Kotryna Džilavjan
Per 2018 metus surengta 31 paroda, iš jų:
Personalinės parodos – 20
Grupinės parodos – 11
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – 7
Tarptautinės parodos – 4
Projektai vykdyti kitose erdvėse – 2
Tame tarpe edukaciniai projektai – 1
Tame tarpe teminės–kuratorinės parodos – 10
Įdomiausios grupinės parodos: valstybinės reikšmės projektas “Vydūno vizijos šiuolaikinėje lietuvių dailėje”,
grupinė lietuvių tapytojų paroda “Ką menininkai dirba visą dieną”, tapybos paroda “Du pasauliai: Tomas ir
Diana Rudokai”, tarptautinė mažųjų keramikos formų paroda “Puodukas 2018”.
Dailininkai, surengę personalines parodas: Gabrielė Šermukšnytė, Liutauras Griežė, Inga Likšaitė, Simona
Merijauskaitė, Rytas Jurgelis, Pawel Kossakowski, Dalia Truskaitė, Kazimieras Brazdžiūnas, Kristina
Mažeikaitė, Audrius Gražys, Daina Vanagaitė-Belžakienė, Virginijus Viningas, Vytautas Tomaševičius, Vita
Opolskytė, Alexei Gordin, Agnė Kondrataitė, Aušra Vaitkūnienė, Bronius Gražys, Mindaugas Pridotkas,
Monika Požerskytė.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos: 2
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iš kitų šaltinių: 6

LDS galerija „Meno parkas“
Informaciją pateikė direktorius Arvydas Žalpys
Per 2018 metus surengta 38 parodos, iš jų:
Personalinės parodos - 21
Grupinės parodos – 17
Tame tarpe:
Tarptautinės parodos – 17
Projektai vykdyti kitose erdvėse – 12
Tame tarpe edukaciniai projektai – 4
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 8
Reikšmingiausios grupinės parodos: “KONTR-ARGUMENTAS” Projektas X: PA / LIKIMAS
Personalinės parodos: “GAMTOS GURMANO KABINETAS”, “ŠAKNYS”, “DEGULIAI”
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos 6
iš savivaldybės 1
iš užsienio šalių fondų 3
iš kitų šaltinių 8.
LDS Kauno skyrius, pirmininkas E. Nalevaika
Informaciją pateikė menotyrininkė Dovilė Stirbytė
LDS Kauno skyrius:
Per 2018 metus surengta 20 parodų, iš jų:
Personalinės parodos – 10
Grupinės parodos – 10
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – 4
Tarptautinės parodos – 5
Projektai vykdyti kitose erdvėse – visi LDS Kauno skyriaus projektai vyksta kitose erdvėse.
Tame tarpe edukaciniai projektai – 1
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 6
Reikšmingiausios trys grupinės parodos: Šiuolaikinio meno paroda „Įsikišimai“ (Pelėdų kalno galerija,
Kaunas), 7-oji Tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai“ IŠ ESMĖS (pagrindinė paroda Nac. M.K.
Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje, lydinčios parodos – Kauno valstybinė filharmonija, galerija
„Balta“, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus.
Personalinės parodos: Audronės Petrašiūnaitės grafikos paroda „Sniego laikas“, Kauno valstybinė
filharmonija; Audronės Petrašiūnaitės grafikos ir kilimų paroda Nac. M.K. Čiurlionio dailės muziejaus
Paveikslų galerija; Gretos Grendaitės piešinių paroda „(Ne)vieni“, Medicinos ir farmacijos istorijos
muziejus, Kaunas.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
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iš savivaldybės 1.

LDS Klaipėdos skyrius/“Klaipėdos galerija” ir galerijos filialai
Informaciją pateikė pirmininkė Neringa Poškutė-Jukumienė
Per 2018 metus surengta 14 parodų, iš jų:
Personalinės parodos – 8
Grupinės parodos – 6
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – _
Tarptautinės parodos – 1
Projektai vykdyti kitose erdvėse – 3
Tame tarpe edukaciniai projektai – 1
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 1
Reikšmingiausios trys grupinės parodos: akvarelės plenero „Klaipėdos akvarelistai – vandens kelias 2018“
dalyvių paroda „AQUArelė“, LDS Klaipėdos skyriaus narių tęstinė paroda „Vakarų vėjai ‘18“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose), Kintų
tarptautinės emalio meno kūrėjų laboratorijos „Pamario ženklai“ metu sukurtų darbų paroda.
Personalines parodas pristatė: Šarūnė Vaitkutė, Augustinas Virgilijus Burba, Benas Šarka, Alfonsas
Lekavičius, Dalia Kirkutienė, Virginija Degenienė, Salomėja Jastrumskytė, Lilija Valatkienė.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros ministerijos 2
iš savivaldybės 2
LDS Panevėžio skyrius/Galerija XX
Informaciją pateikė pirmininkas Tomas Rudokas
Per 2018 metus surengta 13 parodų, iš jų:
Personalinės parodos – 6
Grupinės parodos – 7
Tame tarpe:
Respublikinės parodos – 3
Tarptautinės parodos – 1
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 4
Reikšmingiausios trys grupinės parodos: „Tarptautinis tapytojų pleneras Panevėžys 2018“;
GLASS-JAZZ dalinis projektas Indrė Stulgaitė-Kriukienė (stiklas), Valentinas Pečininas (fofografija)
„Pasąmonės labirintai“, Panevėžys; Projektas „Draugai“ tapyba kuratorė Diana Rudokienė, Vilnius, Kaunas,
Panevėžys, Klaipėda.
Personalines parodas pristatė: Sigitas Laurinavičius; Stasys Povilaitis; Simona Lukoševičiūtė; Egidijus
Radvenskas; Stanislovas Stasiūnas, Tomas Rudokas.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos 2
iš savivaldybės 3
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iš kitų šaltinių 1.

LDS Šiaulių dailininkų organizacijos skyrius
Informaciją pateikė pirmininkas Dainius Trumpis
Dailininkų sąjungos Šiaulių skyrius 2018 metais kuravo ir surengė 4 parodas. Taip pat individualiai Šiaulių
skyriaus nariai surengė personalinių bei grupinių parodų be skyriaus pagalbos.
Per 2018 metus surengta ..4.. parodos, iš jų:
Personalinės parodos – 2
Grupinės parodos – 2
Tame tarpe:
Tame tarpe teminės – kuratorinės parodos – 2
Personalines parodas pristatė: Arūnas ir Reda Uogintai.
Projektai (parodos), kuriems buvo gautas finansavimas:
iš Kultūros tarybos 1
iš savivaldybės 2.
...........................................................................................................................................
INFORMACIJA APIE LDS FINANSINĘ PADĖTĮ IR KITA
Lietuvos dailininkų sąjunga 2018 metus baigė pelningai. Finansiniai metai be nuostolių užbaigiami jau
šešti metai iš eilės.
Administraciniai-raštvedybiniai darbai
2018 m. gruodžio 31 d. LDS pagal darbo sutartis dirbo 6 darbuotojai: pirmininkė, pirmininkės asistentė,
projektų kuratorė (0,5 etato), viešųjų ryšių specialistė, ūkvedys-vairuotojas, kiemsargis-valytojas.
LDS administracija per 2018 metus parengė 233 oficialius, registruotais laiškais siunčiamus, raštus:
paruoštos pažymos Sodrai (arba nariams, kurie patys teikė Sodrai) dėl duomenų apie draudžiamąsias
pajamas/ meno kūrėjo statuso/ kūrybinio darbo stažo: 24, Lietuvos kultūros tarybai: 16, Lietuvos kultūros
ministerijai: 9, LR Seimui: 7, LR Vyriausybei (ministrui-pirmininkui, ministrams, ministerijoms išskyrus
KM): 9, Vilniaus ir kitų miestų bei rajonų savivaldybėms: 10, LR ambasadoms: 6, kita/pavieniams
asmenims: 152 vnt.
2018 m. gavome 357 raštus.
Paruošti 28 tarptautiniai pažymėjimai.
Suruošti 242 sveikinimai (atvirukai) LDS jubiliatams (vyresniems nei 50 metų), šventusiems jubiliejus, plius
300 atvirukų paruošta ir išsiųsta įprastu paštu sveikinant su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais. Taip pat,
sveikinimai bei įvairi, nariams aktuali informacija buvo intensyviai siunčiama elektroniniais paštais.
Paruošta dešimtys įvairių sutarčių.
2018 metais įsigaliojo naujasis duomenų apsaugos įstatymas (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
LDS administracija su LDS teisininkų pagalba įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
reikalavimams įgyvendinti reikalingų dokumentų ruošimą. Šiuo metu dokumentai paruošti, jais bus dalijamasi
su skyriais, galerijomis bei kitais kūrybiniais padaliniais.
…………………………………………
LDS socialinė parama eurais, skirta ir išmokėta dailininkams:

11

2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.

2 954,12
4 228,45
6 603,34
6 110,98
7 240,50
9 544,50
11 162,00
11 350,00
10850,00

PROJEKTINIS PARODINIS FINANSAVIMAS
2018 m. iš valstybės ir savivaldybių gautų panaudotų lėšų suma 157 765,41 Eur.
LR Kultūros ministerijos Kultūros tarybos Meno kūrėjų organizacijos lėšos 120 000.00 Eur panaudotos
tikslingai daliniam parodų finansavimui.
Kitas panaudotas finansavimo sumas sudaro 32438,95 Eur. 10850,00 Eur nario mokesčio panaudota
dailininkų pašalpoms. LDS vykdomiems projektams finansuoti naudota kitų juridinių ir fizinių asmenų skirta
parama 20903,95 Eur ir kitos tikslinės lėšos – 685,00 Eur.
Viso panaudota finansavimo lėšų 190 204,36 Eur.
Pagal paraišką, kurią kaip kasmet atsakingai parengė LDS būstinės darbuotojai (bendradarbiaujant su
galerijomis, kai kuriais skyriais) Lietuvos dailininkų sąjunga 2018 metų kūrybinės programos vykdymui
(MKO) gavo 120 000,00 Eur (101 000,00 Eur).
Šios lėšos skirtos:
1. Lietuvos dailininkų sąjungos projektams 14600,00 Eur (2017 m.- 16 500,00 Eur):
● reprezentacinis LDS Nepriklausomybės laikotarpio veiklos albumas,
● parodos, kūrybiniai vakarai bei diskusiniai forumai LDS parodų salėje,
● LDS tinklaraštis "Dailėraštis" ir socialinių tinklų svetainė „Facebook“,
● dalyvavimas Lietuvos Meno kūrėjų ir Tarptautinių Meno asociacijų veikloje;
2. Kūrybinės programos vykdymui Klaipėdoje – 6900,00 Eur (2017 m.- 4000 Eur);
3. Kūrybinės programos vykdymui Panevėžyje – 5000,00 Eur (2017 m.- 3200 Eur);
4. Kūrybinės programos vykdymui Šiauliuose - 2800,00 Eur (2017 m.- 1700 Eur),
5. Dailininkų sąjungos galerijos kūrybinės programos vykdymui – 19 200,00 Eur (2017 m.- 15 000)
Eur;
6. Kūrybinės programos vykdymui Kaune, galerijoje "Meno parkas" – 19 200 Eur (2017 m. - 18600)
Eur;
7. 2016 m. parodos Vilniaus grafikos meno centro kūrybinės programos vykdymui - 16100,00 Eur
(2017 m. - 14000 Eur);
8. „Arkos“ galerijos kūrybinės programos vykdymui - 20200,00 Eur (2017 m. - 16 000 Eur);
9. Šv. Jono gatvės galerijos kūrybinės programos vykdymui – 16000,00 Eur (2017 m. - 12 000 Eur).
LDS biudžeto lėšų paskirstymas:
1. Klaipėdos skyrius/Klaipėdos galerija –LDS – 6000,00 EUR (viso su MKO lėšomis: 12900,00 Eur);
2. Panevėžio skyrius/galerija XX– MKO 5000,00 EUR, LDS – 5825,00 EUR (viso su MKO lėšomis:
10825,00 Eur);
3. Šiaulių skyriaus projektinė veikla – MKO 2800,00 EUR, LDS – 3800,00 EUR (viso su MKO lėšomis:
6600,00 Eur);
4. DSG/Pamėnkalnio galerija – MKO 19 200,00 EUR(viso su MKO lėšomis: 19200,00 EUR);
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5. Kauno skyrius/galerija Meno parkas – MKO 19 200 EUR, LDS – 525,00 EUR (viso su MKO lėšomis:
19725,00 Eur)
6. Vilniaus grafikos centras/ Galerija Kairė-dėšinė – MKO 16100,00 EUR, (viso su MKO lėšomis:
16100,00 Eur);
7. Arkos dailės galerija – MKO 20200,00 EUR, LDS – 525,00 EUR (viso su MKO lėšomis: 20725,00
Eur);
5. Šv. Jono galerija – MKO 16000,00 EUR, LDS – 525,00 EUR (viso su MKO lėšomis: 16525,00 Eur).
LDS būstinės gautas finansavimas atskiriems projektams vykdyti 2018m.:
LR Kultūros tarybos skirtos lėšos LDS būstinės projektų daliniam finansavimui:
1. „X Baltijos medalių trienalė "BALTIJOS VIENYBĖ" (II etapas) 3300,00 Eur
2. 4-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė "Q18: Memorabilijos. Įrašyti į atmintį" 5800,00 Eur
3. Taikomasis tyrimas dėl teisingo atlygio už parodas vizualiųjų menų kūrėjams. Aplinkos analizė
900,00 Eur
Savivaldybių skirtas finansavimas:
4. Kedainių rajono savivaldybė - plenerui ir parodai „Tėvas Stanislovas. Tikėjimo, meilės ir vilties
versmė“) 5700,00 Eur
5. Zarasų miesto savivaldybė - filmui "Baltiškos dimensijos“ 1500,00 Eur
6. Vilniaus miesto savivaldybė – projektui „Antakalnio sienos“ 20000,00 Eur
LDS nekilnojamasis turtas
Kaip žinote, vienas pagrindinių LDS pajamų šaltinių – nekilnojamojo turto nuoma. Dėka mūsų vyresniųjų
kolegų uždirbusių mums visiems nekilnojamąjį turtą - savo galerijas didžiąja dalimi išlaikome iš
nuomos.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžioje valstybė perdavė nemažai nekilnojamojo turto LDS,
bet dalis turto nebuvo įregistruota LDS nuosavybe. Tai išsiaiškinome įvykdę 2017 m. LDS teisiškai
registruoto turto monitoringą (inventorizaciją).
Net 2 didelės vertės nekilnojamojo turto objektai, kurie buvo suteikti ir turėjo tapti Lietuvos dailininkų
sąjungos nuosavybe, buvo įregistruoti ne nuosavybės, bet turto patikėjimo teise. Minėti objektai buvo Kaune
(Rotušės a. 27, Kaunas – 386,77 m2) ir Klaipėdoje (Bažnyčių g. 6, Klaipėda – 217 m2).
Buvo surinkta ir išanalizuota archyvinė, teisinę reikšmę turinti medžiaga ir šio proceso rezultate teisinės
procedūros baigtos, atlikus LDS nuosavybės teisinę registraciją į iki šiol nuosavybės teise neturėtą
nekilnojamąjį turtą.
Pagal viešus duomenis, vidutinė parduodamų patalpų Kauno senamiestyje kaina yra apie 1 500 Eur už 1 m2 ,
taigi objekto Kauno senamiestyje vertė yra apie 600 000 Eur, o Klaipėdos senamiestyje - apie 1 200 Eur už 1
m2, taigi objekto Klaipėdos senamiestyje vertė yra apie 300 000 Eur; bendra nuosavybės teise įgytų objektų
vertė - apie 900 000 Eur.

LDS pastatų eksploatacija
Lietuvos dailininkų sąjunga 2018 metais daug lėšų skyrė pastatų remontui. Atliko kapitalinį katilinės
remontą Palangoje Daukanto g. 33 už 6.445 EUR, nupirko naują dujų katilą už 9.866,79 Eur. Pakeitė šilumos
punkto Latako g. 3 įrangą ir pilnai renovavo šilumos punktą už 5.075 Eur. Pakeisti šilumos skaitikliai šilumos
punktuose. Atliko pastato fasado remontą Šv. Jono g. 11 už 8677,69 Eur. LDS būstinėje Vokiečių g. 4/2
pastatė vaizdo stebėjimo kameras už 983,68 Eur. Viso įsigijo naujo turto už 31663,84 EUR.
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Pakeisti elektros tiekimo tarifai, to pasekoje kasmet sutaupysime apie 1200 eurų per metus.
Per metus nudėvėjo materialųjį turtą už 32.562,33 EUR. Sumažino nebaigtos statybos vertę 17.377,20 Eur.
2018 m. LDS patalpų fasadų, interjerų atnaujinimo darbai
2015 metais daugiabučio namo Panevėžyje Laisvės a. 7, kuriame LDS turi patalpas, daugumos gyventojų
sprendimu buvo pradėtas ir atliktas atnaujinimas (modernizavimas). Šio namo DNSB pirmininkas, sudarė
kredito, kurio paskirtis - daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas, sutartį su
AB Swedbanku. Kredito fiksuotos palūkanos–3%. LDS kredito likutis 20.639,06 Eur eurų, grąžinimo terminas
2034 12 20.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Fachverkinės architektūros
pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Aukštoji g. 1/ Didžioji vandens g. 2) sutvarkymas“, į kurio
sudėtį įeina pastatas ir jame esančios Dailininkų ir Architektų sąjungos valdomos patalpos, Bažnyčių g. 6,
Klaipėdoje. Projekto finansavimui gautos dalinės lėšos iš ES struktūrinių fondų.
LDS įsipareigojusi finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Pastato Bažnyčių g. 6, Klaipėdoje, plotas
- 462,51 m2, LDS valdomas plotas - 217,47 kv. m. LDS Tarybos nutarimu, dalyvaujant projekto įgyvendinime
nutarta skirti 46 583,74 Eur.
Šiuo metu Dailininkų sąjungos nariams parodinės erdvės yra nemokamos, LDS pilnai sumoka Vilniuje
esančių galerijų komunalines išlaidas (išskyrus Vilniaus grafikos meno centrą, kuris turi patalpų nuomai, bet
ir jiems 2018 m. LDS savo sąskaita pakeitė šilumos punktą). Nuo 2016 metais dailininkai gali nemokamai
naudotis ir Dailininkų sąjungos galerijos erdvėmis Vokiečių g. 2, Vilniuje (išskyrus vitriną, kurią šiemet
stengsimės padaryti taip pat nemokama).
Stengiamės dailininkams nemokamai, t.y. LDS lėšomis pervežti kūrinius Vilniaus mieste, kai parodos
rengiamos LDS galerijose, taip pat prie būtinų LDS išvykų deriname nemokamą kūrinių pervežimą į kitus
Lietuvos miestus. 2018m. atliktas einamasis LDS mikroautobuso remontas (buvo taisoma
važiuoklė, virinamas ir dažytas kėbulas). Sėkmingai praeita patikra.
Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. nuvažiuota apie 22369 kilometrų. LDS mikro
autobusas naudojamas tikslingai LDS narių kūrinių transportavimui.
LDS NARIŲ ATSTOVAVIMAS VALSTYBINIU BEI TARPTAUTINIU LYGIU
Lietuvos dailininkų sąjunga atsakingai ir aktyviai atstovauja LDS narius valstybiniu bei tarptautiniu
lygiu įvairiais klausimais. LDS, bendradarbiaudama su LMKA, aktyviai reiškėsi dėl mokesčių naštos
mažinimo meno kūrėjams, rūpinosi dėl socialinių stipendijų (rentų), gynė meno kūrėjų teises. Tuo tikslu,
LMKA atstovai susitiko su Vyriausybės atsakingais asmenimis kultūros ir švietimo klausimais, dalyvavo
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose, kur buvo svarstomi Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo straipsnių pakeitimai, dirbo Finansų ministerijos darbo grupėje su smulkaus verslo apmokestinimu
susijusiems klausimams nagrinėti ir kt.
Lietuvos dailininkų sąjunga toliau kryptingai siekia teisingo atlygio kūrėjams už dalyvavimą parodose, kai
jų kūryba eksponuojama parodose muziejuose, galerijose bei kitose viešosiose erdvėse.
LDS atkreipia dėmesį, kad LDS nariai ir patys turėtų reikalauti jiems priklausančių teisių įgyvendinimo.
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme 15 straipsnyje įvardinta, kad turi būti
atlyginama už teisę eksponuoti kūrinį, jei kūrinys rodomas komerciniais tikslais. Jei kūrinys neparduotas
ir viešo rodymo teisė priklauso autoriui ir jei muziejus pardavinėja bilietus – autoriui turėtų sumokėti 10 proc.
nuo parduotų bilietų, jei eksponuojama parke - 6 procentus, jei eksponuojama erdvėje, kur parodinė veikla
nėra pagrindinė,– mokama už vieną renginio dieną 1 eur 50 ct. Deja, nežinomas nei vieno atvejis, kad tai būtų
realiai daroma. Dailininkai patys to nereikalauja, motyvuodami, jog bijo, kad neatsisakytų eksponuoti jų
parodų, bet sena tiesa – vienybėje yra jėga.
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2018 balandžio mėnesį Vilniuje, LMKA kvietimu, viešėjo Latvijos kūrybinių sąjungų tarybos delegacija.
Konferencijoje aptarėme Lietuvos ir Latvijos menininkų teisinę, socialinę, mokestinę aplinką ir valstybių
paramą meninei kūrybai. Šių metų birželio pradžioje planuojame konferenciją Rygoje, kur dalyvaus ir
Estijos kolegos.
Išsakėme savo nuomonę dėl tarybų ir komisijų prie Kultūros ministerijos pertvarkos projekto
siūlydami įsteigti Meno kūrėjų tarybą ir jai pavesti nagrinėti prašymus suteikti meno kūrėjų statusą
asmenims bei organizacijoms.
Mūsų patarimo taip pat prašyta reformuojant Kultūros ministerijos premijų sistemą. Buvo sudaryta
Darbo grupė nusiteikusi keisti viską iš pagrindų, tačiau pirmininkas laikėsi nuomonės, kad reformos šioje
srityje įmanomos tik kosmetinės. Po ministrės atstatydinimo diskusijos šia tema dar nevyko.
2017 metais pasiekus, kad LMKA gautų meno kūrėjų organizacijos statusą ir teisę teikti paraišką
programai „Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas“ bei gauti finansavimą, LDS
nereikia mokėti gana didelio LMKA nario mokesčio (nuo 2017 m. sumokėtų 2020 Eur iki dabar mokamų
100 Eur).
Lietuvos dailininkų sąjunga siekia, kad būtų priimtas kaimyninėse šalyse galiojantis įstatymas,
įteisinantis bent 1-2 proc. (nuo bendros statybų vertės) skyrimą menui statant visuomeninės paskirties
pastatus. Pateikėme rezoliuciją LMKA konferencijai, ji priimta ir išsiųsta atsakingoms institucijoms.
Kita LMKA konferencijoje 2019 m. priimta rezoliucija teigia, kad Lietuvos meno kūrėjų asociacija
remia Spaudos, radijo ir televizijos fondo veiklą ir nepritaria alternatyvaus fondo steigimui, kuriuo
siekiama sunaikinti veikiantį, pažangai atvirą Fondą ir siūloma įsteigti žiniasklaidos verslo grupėms
finansuoti skirtą instituciją. Kaip žinote, Seimo Kultūros komitetas (KK) ir Kultūros ministerija (KM) nutarė
vietoje Spaudos, radijo ir televizijos fondo (SRTRF) įsteigti Lietuvos žiniasklaidos tarybą ar fondą ir teikti
paramą tik per jį. Dalyvavau dalininkų posėdžiuose, KM ir tebedalyvaujame KK pasitarimuose. LMKA
taryba yra pritarusi SRTRF reformai, o ne naujo fondo steigimui ir toliau laikomės šios pozicijos.
Taip pat dedame visas pastangas, kad dirbantiems pagal individualią veiklą pagal pažymą nebūtų
atimama teisė dalyvauti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje, kad nereikėtų iš anksto mokėti
privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Mūsų siūlomas sprendimo sprendimas - meno kūrėjų mokesčius nuo
autorinių sutarčių prilyginti individualios veiklos mokesčiams ir juos išskaičiuoti išmokant autorinį
atlyginimą.
LR kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko auditą „Rizikų, susijusių su meno
kūrėjo statuso suteikimu (netekimu) bei meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimu,
valdymo vertinimas“ LMKA taryba susipažino su ataskaita, kurioje netrūko keistokų išvadų, ir su KM
atsakingais darbuotojais aptarė audito rekomendacijų įgyvendinimo priemones.
Pagaliau, maždaug per 7 metus kartu su LATGA, pasiekėme Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir
gretutinių teisių (LRATGT) įstatymo straipsnio Nr. 20 „Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais“
pakeitimo: jame jau numatyta kompensacija ir vizualiųjų menų atstovams.
Vykdant Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą siekiama užtikrinti mažas ir nereguliarias pajamas
gaunančių meno kūrėjų, taip pat meno kūrėjų, patiriančių kūrybines prastovas, socialines garantijas. 2018 m.
buvo patenkinti 63 meno kūrėjų prašymai kūrybinės prastovos išmokai gauti (2017 m. – 73 prašymai).
Kūrybinių prastovų išmokų mokėjimui išleista 74.571,76 eurų. Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma
sudarė apie 1,6 mln. eurų (bendras faktiškai draustų asmenų skaičius per metus, nepriklausomai nuo trukmės
– 2516), privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma sudarė per 383 tūkst. eurų (bendras faktiškai draustų
asmenų skaičius per metus, nepriklausomai nuo trukmės – 1318). Lyginant su 2017 m., valstybinio socialinio
draudimo įmokų suma sumažėjo 13 proc., privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma didėjo 32 proc., t.y.
socialiai apsaugotų asmenų skaičius didėjo.
Norime Jus informuoti ir kartu pasidžiaugti, kad Lietuvos dailininkų sąjungai kartu su Lietuvos
meno kūrėjų asociacija pavyko sustabdyti suplanuotą ženklų mokesčių didinimą Meno kūrėjams.
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Drauge pasiekėme realių teigiamų rezultatų 2019 m. mokesčių sistemos pertvarkoje. Psb.: apie
mokesčių padidinimo planus Jums siuntėme el. paštais 2019.11.19 d.
..................................................................................................................
LDS ĮSTATAI
2018 m. balandžio 13 d. LDS konferencijai, kuriam pritarė LDS Taryba 2018 m. balandžio 5 d. (protokolas
Nr.5) LDS Tarybos posėdyje. Po konferencijos LDS įstatai užregistruoti Juridinių asmenų registre.
……………………………………………………………..
LDS pirmininkė Edita Utarienė atstovavo/atstovauja LDS įvairiose komisijose :
● 2018 m. vykusioje Tarptautinės meno asociacijos (IAA / AIAP) asamblėjoje Briuselyje, išrinkta IAA
/ AIAP Vykdomojo komiteto nare (tarp kitų 8 narių iš Graikijos, Norvegijos, Lenkijos, Slovakijos,
Vokietijos, Suomijos, Danijos ir Švedijos) (2018 iki dabar)
● ŠMM Sektorinio profesinio komiteto -„Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų,
archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos“ narė (nuo 2018 dabar)
● LKM UNESCO Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimui
užtikrinti sudarymo komisijos narė (nuo 2018 iki dabar)
● LR I ir II laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
narė (2019 iki dabar)
● Vilniaus m. savivaldybės dr. J. Basanavičiaus paminklo Konkurso sąlygų parengimo ir Ekspertų
komisijų narė (2016 – 2018 m.)
● Kultūros ir meno tarybos narė (nuo 2012 m. iki 2017 m.)
● Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos tarybos narė (nuo 2012 m. iki dabar)
● Meno kūrėjų asociacijos tarybos narė (nuo 2012 m. iki dabar)
● Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dalininkų tarybos narė (nuo 2012 m. iki dabar)
● Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos narė (nuo 2013 m. iki dabar)
● Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos narė (2015, 2016
m.)
● Lietuvos kultūros tarybos rinkėja, renkant LK tarybos narius (nuo 2016 m. iki dabar)
● Programos "Kuriu Vilnių" ekspertų komisijos pirmininkė (2017, 2018 m.)
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos taryboje nuo pat asociacijos įkūrimo dirba dailininkas Bronius
Leonavičius. Rekomenduojami LDS administracijos LDS nariai dirba įvairiose respublikinėse komisijose. Į
Auksinių scenos kryžių apdovanojimų komisiją deleguota scenografė Jūratė Račinskaitė. Į Knygos meno
ekspertų komisiją deleguotas Rimantas Rolia. Meno kūrėjų statuso suteikimo komisijoje LDS jau anksčiau
yra delegavusi Kotryną Džilavjan, o nuo 2017 m. gegužės ir Aušrą Jasiukevičiūtę, Vilniaus miesto
pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisiją - skulptorių Joną Rytą Belevičių, į Meno kūrėjų socialinės
apsaugos komisiją – Ugnę Žilytę. Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijoje taip pat dirba Aušra
Jasiukevičiūtė. Tarptautinio konkurso Z. Bžezinskio paminklui Vašingtono aikštėje sukūrimo ekspertų
komisijoje dirba Asta Vasiliauskaitė.
INFORMACIJA APIE TEISMINES BYLAS
I. LDS su UAB „Senamiesčio gidas“ 2004 m. sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, Aušros vartų
g. Nr.7, nuomos sutartį. Minėta sutartis buvo periodiškai atnaujinama naujam nuomos terminui. UAB
„Senamiesčio gidas“ 2018 m. pavasarį kreipėsi į LDS prašydamas dar kartą pratęsti nuomos sutartį, sutartis
buvo pratęsta 1 metų terminui, o UAB „Senamiesčio gidas“ sumokėjo 2468,4 Eur nuomos mokesčio avansą,
kuris turėjo būti įskaitytas į nuomos mokestį už paskutinius 3 sutarties termino mėnesius.
UAB „Senamiesčio gidas“ nutraukė nuomos sutartį anksčiau termino ir reikalavo LDS sugrąžinti sumokėtą
2468,4 Eur avansą, tačiau LDS nesutiko.
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UAB „Senamiesčio gidas“ 2018 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas iš
LDS priteisti 2468,4 Eur avansą.
Byla teisme baigta 2019 m. vasario 27 d. šalims sudarius taikos sutartį, pagal kurią UAB „Senamiesčio gidas“
sumokėtas 2468,4 Eur avansas liko LDS. LDS nuostolių nepatyrė.
KITA INFORMACIJA
1. Situacija dėl žemės sklypo esančio Kaune, Raguvos g Nr.4
2018 m. rugpjūčio 29 d. gautas D. Jazdauską pranešimas, kuriuo prašoma pateikti pritarimą arba pastabas
parengtam statinių, esančių Kaune, Raguvos g. Nr.4, funkcionavimui reikalingų dalių nustatymo planui.
Susipažinus su LDS pateikto statinių funkcionavimui reikalingų dalių nustatymo plano reglamentais, pateiktas
atsakymas, kuriame nurodytos pastabos dėl žemės sklypo plano trūkumų (klaidų) pašalinimo.
Dalyvauta Kaune, Raguvos g. Nr.4, vykusiame žemės sklypo statinių funkcionavimui reikalingų dalių
nustatyme, kurio metu aptarti siūlomo žemės sklypo plano sprendiniai.
Gautas D. Jazdausko pataisytas pagal LDS nurodytas pastabas žemės sklypo planas bei susitarimas,
reglamentuojantis statinių funkcionavimui reikalingų žemės sklypo dalių ir jų naudojimo sąlygų nustatymą.
Šiuo metu žemės sklypo planas bei susitarimas nors yra suderintas, tačiau iki šiol nėra pasirašytas visų žemės
sklype esančių pastatų/patalpų savininkų. LDS pasirašiusi.
2. Situacija dėl žemės sklypo, esančio Kaune, Jurbarko g. Nr.2
Vertinta teisinė situacija ir perspektyvas (teritorijų planavimo, statybos aspektais) dėl žemės sklypo esančio
Kaune, Jurbarko g. Nr.2. Surinkta visa įmanoma informacija ir išanalizuota. Pateiktas prašymas Kauno miesto
savivaldybės administracijai susipažinti su žemės sklypo detaliuoju planu (aiškinamuoju raštu, brėžiniais,
procedūrų dokumentais ir kt.).
3. Situacija dėl žemės sklypo, esančio Klaipėdoje, Bažnyčių g. Nr.4
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos skyrius 2018
m. lapkričio 7 d. kreipėsi į LDS dėl žemės sklypo, esančio Klaipėdoje, Bažnyčių g. Nr.4, plano
derinimo. Žemės sklypo plane yra nustatomos dalys, proporcingos kiekvieno savininko valdomų patalpų
plotui, tačiau brėžinyje jos nėra grafiškai pavaizduotos. Nėra aišku, kurioje vietoje yra kiekvienam pastatų
savininkui priskirto ploto žemės sklypo dalis.
Pateiktas savivaldybei reikalavimas žemės sklypo plane ne tik abstrakčiai nustatyti dalis proporcingas
kiekvieno savininko valdomų patalpų plotui, bet ir grafiškai pažymėti jas pačiame brėžinyje, tokiu būdu
išvengiant pakartotinio žemės sklypo plano rengimo panaudos, nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių
sudarymo atveju.
Savivaldybei įsipareigojo parengti naują sklypo planą su nustatytomis sklypo dalimis kiekvieno pastato
eksploatacijai, tačiau tam, kad išvengti nereikalingų darbų, savivaldybė pridėjo senąjį sklypo planą, kuriame
išskirta dalis B1/119 pastato, kuriame yra LDS nuosavybės teise priklausančios patalpos. Gautas Klaipėdos
savivaldybės siūlymas B1/dalį priskirti pastato eksploatavimui, o dalimi B/182 naudotųsi bendrai visi sklype
esančių pastatų naudotojai.
LDS spręs, ar LDS turi suinteresuotumą valdyti (naudoti) visa žemės sklypo B dalį, ar įvertinant galimybę
ateityje išsinuomoti/ išpirkti žemės sklypo dalį, užtektų tik žemės sklypo B1 dalies, skirtos išimtinai pastato,
kuriame yra LDS priklausančios patalpos, eksploatavimui.
4. LDS Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kultūros ministerija ir BĮ „Šiuolaikinio meno centras“ kreipėsi į LDS dėl patalpų esančių Vilniuje, Vokiečių
g. Nr.2/ Mėsinių g. Nr.4, galimai neteisėto valdymo ir naudojimo. Vyksta derybos su Kultūros ministerija bei
renkama ir analizuojama istorinė medžiaga, galinti turėti teisinės reikšmės šios situacijos vertinimui ir
sprendimams.
5.VŠĮ „Arkos dailės galerija“ vadovo keitimas
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Parengti dokumentai VĮ „Registrų centras“, reikalingi išregistruoti D. Tomkutę ir įregistruoti E. Januškaitę –
Krupavičę VŠĮ „Arkos dailės galerija“ vadovo pareigoms.
6.VŠĮ „Dailininkų namai“ vadovo keitimas
Parengti dokumentai VĮ „Registrų centras“, reikalingi išregistruoti V. Sakalauską ir įregistruoti A. Sabaliauską
VŠĮ „Dailininkų namai“ vadovo pareigoms.
7.VŠĮ „Klaipėdos dailininkų fondas“ vadovo keitimas
Parengti dokumentai VĮ „Registrų centras“, reikalingi išregistruoti V. Jusionienę ir įregistruoti N. Poškutę Jukumienę VŠĮ „Klaipėdos dailininkų fondas“ vadovo pareigoms.
Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems, kurie man padėjote, palaikėte ir įkvėpėte. Dėkoju prisidėjusiems prie
parodų, renginių bei kitų darbų 2018 metais!
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