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ĮVADAS 

Jauni menininkai dažnai įvardijami kaip išskirtinė kultūros politikos priemonių tikslinė 
grupė. Užsienio valstybėse egzistuoja daug pavyzdžių, kuomet įgyvendinamos specifinės šiai 
tikslinei grupei pritaikytos viešosios politikos priemonės. Jomis siekiama finansuoti jaunų 
menininkų kūrybinius projektus, skatinti jų mobilumą ar kvalifikacijos tobulinimą. 
Pagrindžiant tokias valstybės intervencijas dažniausiai akcentuojamas šios tikslinės grupės 
indėlis į kultūros sektoriaus dinamiškumą, remiamasi šios grupės socialiniu pažeidžiamumu. 
Tokiomis intervencijomis taip pat tikimasi įveikti meno rinkai būdingas paklausos problemas 
ir užtikrinti sektoriaus žmogiškųjų išteklių (o tuo pačiu ir kūrybinių idėjų) atsinaujinimą. 

Lietuvoje jau kurį laiką įgyvendinamos programos, kuriose jauni menininkai apibrėžiami 
kaip išskirtinė tikslinė grupė. Tokių praktikų pradžia galima būtų laikyti 1991 metus, kai 
steigiant valstybės stipendijas jauni menininkai buvo išskirti kaip specifinė tikslinė grupė. 
Tačiau didžiausiu šios srities politikos formavimo lūžiu galima laikyti 2003 metais Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintą Paramos jauniesiems menininkams programą 1 . 
Programoje buvo suformuluotas bendrasis šios politikos tikslas: 

Ugdyti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą, turinčią reikiamas sąlygas kurti 

ir galinčią daryti įtaką šalies meninės kultūros ir visuomenės plėtrai. 

Šios programos ir vėliau ją pakeičiančių programų uždaviniai buvo nukreipti į specifines šios 
tikslinės grupės problemas – prastą jos interesų atstovavimą sprendimų priėmimo procese, 
nelygias galimybes konkuruojant dėl menininkams skiriamų valstybės lėšų, mažą 
finansavimo intensyvumą, specifinių, į jaunų menininkų rizikas ir poreikius nukreiptų, 
priemonių trūkumą. 

Praėjus 10 metų nuo šios programos įgyvendinimo pradžios, jaunųjų menininkų padėtis – vis 
dar dažnai viešose diskusijose minima tema. Nors Lietuvos meno lauke vyraujantys galios 
santykiai, įtakojantys jaunų menininkų padėtį, puikiai iliustruoja klasikiniuose meno 
sociologijos veikaluose aprašomus sąveikos meno lauke dėsnius, tyrimų, kuriuose bent iš 
dalies būtų nagrinėjama jaunųjų menininkų kūrybinė ir socialinė padėtis, yra mažai, jie yra 
fragmentiški ir sunkiai pritaikomi kultūros politikos įgyvendinimui tobulinti. Viešosios 
politikos analizės ir tyrimų trūkumas apskritai būdingas Lietuvos kultūros sektoriui. 
Atsižvelgiant į šį poreikį Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2012-2014 
metų tarpinstituciniame veiklos plane2 buvo numatyta priemonė, kurią įgyvendindama LR 
kultūros ministerija užsakė šį jaunųjų menininkų kūrybinės ir socialinės padėties tyrimą. Tai 

                                                        
1 Patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 153. 
2 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1269 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-
6350; 2012 Nr. 137-7015). 
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suteikia galimybę giliau pažvelgti į Lietuvos jaunų menininkų problemas ir poreikius bei 
išanalizuoti, kiek šias problemas ir poreikius atliepia šiuo metu įgyvendinamos viešosios 
politikos priemonės. Techninėje užduotyje iškelti tokie šio tyrimo tikslai: 

Įvertinti jaunųjų menininkų kūrybinę ir socialinę padėtį. Įvertinus esamą situaciją ir 

jaunųjų menininkų poreikius, parengti rekomendacijas dėl jaunųjų menininkų 

projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų politikos. 

Taigi šis tyrimas yra taikomojo pobūdžio – jo objektas yra į jaunus menininkus nukreiptos ir 
jų padėtį veikiančios kultūros politikos priemonės. Tyrimo metu buvo renkami duomenys ir 
atlikta analizė, kuria remiantis būtų galima suformuluoti rekomendacijas dėl egzistuojančių 
politikos priemonių tobulinimo ir pasiūlyti naujų priemonių alternatyvas. Atsižvelgdama į 
techninę užduotį tyrimo komanda suformulavo šiuos tyrimo uždavinius: 

- Atlikti 2012 – 2013 metų konkursinių Kultūros ministerijos dalinio finansavimo 

iš valstybės biudžeto lėšų programų analizę nustatant, kokiu intensyvumu šiose 

programose finansuojami jaunųjų menininkų projektai. Analizę atlikti skirtingų 

meno sričių bei regioniniu pjūviu; 

- Atlikti šių programų tinkamumo jaunų menininkų tikslinei grupei analizę. 

Įvertinti programų lėšų pakankamumą ir finansavimo tvarkos patogumą. 

Įvertinti programų žinomumą ir šių programų viešinimo alternatyvas. 

Tyrimo vykdytojai tikisi prisidėti prie geresnio problemų, su kuriomis susiduria jauni 
kūrėjai, suvokimo. Šioje ataskaitoje pateikiami faktai ir jų analizė turėtų skatinti 
konstruktyvią diskusiją apie šiuo metu taikomas kultūros politikos priemones bei specifinius 
finansavimo instrumentus. Jaunų menininkų kūrybinės ir socialinės padėties suvokimas, 
pagrįstas duomenimis bei gilia jų analize, yra svarbi valstybės intervencijų šioje srityje 
sėkmės prielaida. Todėl tyrimas taip pat padės tinkamai pasirinkti politikos įgyvendinimo 
priemones ir tiksliai nukreipti ribotus resursus šių problemų sprendimui. 
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1. TYRIMO METODOLOGIJA 

Šiame skyriuje trumpai aprašome mūsų metodologinį požiūrį į šios studijos keliamus 
klausimus. Kaip jau minėta aukščiau, šia studija siekiama rezultatų, kurie būtų pritaikomi 
tobulinant kultūros politikos priemones bei jų įgyvendinimą. Studijoje vertinama, kiek 
Lietuvoje taikomos meno lauką veikiančios politikos priemonės atliepia jaunų menininkų 
kūrybinius poreikius bei jų socialinę padėtį. Todėl norint tinkamai įvertinti šiuos aspektus 
būtina tiksliau apsibrėžti šią tikslinę grupę bei įvardinti argumentus, kuriais remiantis 
valstybė jai skiria išskirtinį dėmesį.  

Jauno menininko statusas šiame tyrime apibrėžiamas atsižvelgiant į Kultūros ministerijos 
programų įgyvendinimo praktiką - jaunu menininku laikomas profesionalia meno kūryba ir 
menine veikla užsiimantis asmuo nuo 14 iki 35 metų. Atlikus menininkų padėties tyrimų 
užsienio šalyse apžvalgą, kurios rezultatai trumpai pristatomi šiame skyriuje, buvo prieita 
išvados, kad jauni menininkai turėtų būti analizuojami kaip specifinis menininkų tikslinės 
grupės pogrupis. Jauniems menininkams taikomos tos pačios politikos priemonės kaip ir 
kitiems menininkams. Tačiau su amžiumi susijusi šios tikslinės grupės kūrybinė ir socialinė 
padėtis sukuria tam tikras rizikas, kurios ir nulemia išskirtinį valstybės dėmesį visos tikslinės 
grupės kontekste.  

Šiame tyrime siūlome nenaudoti jaunųjų menininkų sąvokos, kuri yra plačiai taikoma 
Lietuvos kultūros politikos dokumentuose. Tyrimo autorių nuomone, sąvoka jaunasis 

menininkas įvardija specifinį, su amžiumi susijusį jauno menininko statusą, kurio buvimo 
nepagrindžia šio tyrimo rezultatai. Šiame tyrime veikiau analizuojama kaip specifinės rizikos, 
su kuriomis jauni menininkai susiduria savo kūrybinės karjeros pradžioje, atliepiamos 
kultūros lauką veikiančiose politikos priemonėse. Tyrimų apžvalga parodė, kad dauguma 
menininkų, nepriklausomai nuo jų amžiaus, susiduria su menininko profesine tapatybe 
sietinomis problemomis ir iššūkiais. Tačiau ilgesnę kūrybinę patirtį turintiems menininkams 
dažnai prieinami didesni resursai šioms problemoms ir iššūkiams įveikti. 

Toliau šiame skyriuje apibrėžiame išskirtinio valstybės dėmesio jauniems menininkams 
argumentus. Taip pat išsamiai aprašome metodus, kurie buvo pasitelkti šios studijos 
įgyvendinimui. 

1.1. Išskirtinio valstybės dėmesio jauniems menininkams argumentai 

Argumentai, kodėl jauniems menininkams kaip tikslinei grupei, turi būti teikiamas išskirtinis 
dėmesys, visų pirma yra labai glaudžiai susiję su bendromis kūrybinės bei meninės veiklos 
savybėmis. Todėl paramos jauniems menininkams tikslai didele dalimi atliepia tą pačią 
logiką, kuria vadovaujasi bendros menininkų paramos programos. 

Menininkai kaip politikos priemonių tikslinė grupė 

Teorinėse ir politinėse diskusijose nestokojama bendro sutarimo, kad profesionali ir 
kokybiška menininkų veikla būtina kultūros sektoriaus gyvybingumui palaikyti, o taip pat 
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teigiamai veikia kitus sektorius ir aplamai visą visuomenę. Pastaruoju metu vis labiau 
pripažįstama ir pabrėžiama menininkų sukuriama ekonominė vertė, o patys menininkai vis 
labiau prilyginami kitiems individualia veikla besiverčiantiems profesionalams. Tačiau 
menininkai kaip profesionalai, savo kūrybinėje veikloje vadovaujasi išskirtiniais motyvais bei 
susiduria su specifiniais iššūkiais, mažiau būdingais kitų profesijų atstovams. Tai daro 
tiesioginę įtaką ir menininkų socialinei bei kūrybinei padėčiai.3 Verta paminėti kelis 
išskirtinius menininkų profesinės veiklos bruožus4: 

• Atmetama ekonominė nauda. Dažniausiai meninė veikla visų pirma įgyvendinama 
siekiant kūrybinės saviraiškos, o ne tam, kad būtų išvengta bedarbystės ar tiesiog 
užsidirbama pinigų. Dažnai laikoma, kad ekonominės naudos siekis gali pakenkti 
kūrybinių rezultatų kokybei. Todėl tikima, kad valstybės parama gali padėti išlaikyti 
menininkų autonomiją, kuri leistų pasiekti aukštesnių kūrybinių rezultatų. 

• Valstybė yra pagrindinis finansinis meno veiklų rėmėjas. Praktikuojančių 
menininkų yra sąlyginai daug. Tuo tarpu norinčiųjų ir galinčių įsigyti jų kūrinius už 
rinkos kainą yra sąlyginai mažai. Privačiomis išlaidomis finansuojama tik dalis 
meninės produkcijos, o valstybė išlieka svarbiu menininkų veiklos rėmėju. 

• Kūrybinė sėkmė ir kūrybos poveikis negali būti išmatuojamas pinigais. 
Daugumoje kitų ekonominių veiklų pasiekimus galima monetarizuoti. Tuo tarpu 
didelė dalis menininkų pasiekimų dėl aukščiau išvardintų priežasčių negali būti 
monetarizuojami. Be to menininkų veikla daro netiesioginį poveikį kitiems sektoriams 
- mados, dizaino, turizmo sektoriams. Šiuos pasiekimus taip pat sunku pavaizduoti 
pinigine išraiška. 

Įvairioje literatūroje pabrėžiama, kad profesionalios kūrybinės veiklos vaisiai turi viešosios 
gėrybės bruožų. Menininkų veikla turi teigiamą poveikį bendruomenėms, kuriose jie aktyviai 
veikia. Ji taip pat prisideda prie visuomenės kultūrinio tapatumo kūrimo. Kokybiški 
kūrybiniai produktai prisideda prie skirtingų meno sričių inovatyvumo. Naujos kūrybinės 
idėjos turi poveikį ne tik kultūros sektoriuje, bet ir už jo ribų - jos taip pat pritaikomos 
kūrybinėse industrijose ir kituose versluose. Tačiau nepaisant šių teigiamų poveikių patys 
menininkai susiduria su įvairiomis kūrybinėmis ir socialinėmis problemomis. Tai visų pirma 
nulemia aukščiau išvardinti profesinės veiklos bruožai bei menininkų profesinės veiklos 
neatitikimas nusistovėjusiems ekonominės veiklos ir darbo santykių modeliams. Tyrimuose 
taip apibrėžiami bendrą menininkų ekonominę ir socialinę situaciją įtakojantys veiksniai: 

• Kūrybinei veiklai būdingas cikliškumas. Egzistuojant aktyviai meno rinkai 
menininkas gali gauti papildomų pajamų iš savo kūrybinės veiklos. Tačiau kūrybinė 

                                                        
3 Hans Abbing, „Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts.“ Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 11; Susanne Schelepa, Petra Wetzel, Gerhard Wohlfahrt unter Mitarbeit von Anna Mostetschnig „Zur sozialen 

Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich“, L&R sozialforschung, Wien, Oktober 2008.2. 
4 „Study of the status of artist in Europe“, European Parliament, November 2006. 
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veikla pasižymi tam tikru cikliškumu. Pajamų menininkas gali gauti tik paruošęs (arba 
atlikęs) kūrinį. Tuo tarpu kūrybinio proceso (meninio tyrimo, kūrinio sukūrimo) metu 
individualiai dirbantis menininkas (nepasamdytas meno institucijos ar prodiuserio) 
pajamų negauna. Todėl pagal savo darbo statusą menininkas ilgą laikotarpį gali būti 
laikomas bedarbiu, nors išties tuo metu užsiima savo profesine veikla. Toks 
cikliškumas didina kitų pajamų šaltinių poreikį, verčia menininkus užsiimti veiklomis, 
kurios suteikia finansinio stabilumo, tačiau atitraukia nuo kūrybinės veiklos5. 

• Nepastovios darbo sąlygos. Tyrimai rodo, kad menininkai dirba keliose darbo 
vietose kur kas dažniau nei kita veikla užsiimantys asmenys. Jie dažnai neturi 
ilgalaikių sutarčių, dirba trumpuose arba vidutinės trukmės projektuose. Menininkai 
taip pat dažnai neturi pastovaus darbo statuso – individualią veiklą jie gali keisti į 
įprastą darbo sutartį ir atvirkščiai, taip pat dažnai derina šiuos skirtingus 
įsidarbinimo būdus.6 Nors nepilnas užimtumas suteikia lankstumo, kuris būtinas 
kūrybinei veiklai įgyvendinti, jis taip pat atsiliepia sumažėjusiomis pajamomis bei 
finansiniu nestabilumu. Didelė dalis menininkų savo kūrybą subsidijuoja iš kitų 
(dažnai su menine veikla nesusijusių) veiklų gautomis pajamomis. Dažnai šios 
ekonominės veiklos ne tik palaiko pakankamą menininkų pajamų lygį ir jų pastovumą, 
bet taip pat padengia su kūrybine veikla susijusias išlaidas7. 

• Žemas pajamų lygis. Nors menininkai pasižymi aukštu išsilavinimu, jų pajamos 
ženkliai mažesnės už kitų to paties išsilavinimo lygio darbuotojų pajamas. Kai kurios 
studijos rodo, kad menininkų turimas išsilavinimas nedidina pajamų iš kūrybinės 
veiklos, bet padeda gauti su kūrybine veikla nesusijusio darbo, kuris užtikrina 
pakankamą pajamų lygį. Pajamų skirtumai iš dalies paaiškinami ir tuo, kad dėl darbo 
sąlygų nepastovumo menininkai dažniausiai pilnai neišnaudoja viso savo darbo laiko.8 

Aukščiau išvardintos menininkų veiklos savybės sudaro pagrindą išskirtiniam valstybės 
dėmesiui šiai tikslinei grupei. Tuo tarpu su kūrybinės veiklos cikliškumu susijęs darbo sąlygų 
nepastovumas bei menininkų priklausomybė nuo pajamų iš kitų ekonominių veiklų yra 
svarbios aplinkybės, į kurias būtina atsižvelgti formuluojant šios srities intervencines 
priemones. Kaip jau minėta aukščiau, šie apibendrinimai tinkami tiek jauniems, karjerą 
pradedantiems, tiek ir patyrusiems menininkams. Tačiau jauni menininkai paprastai turi 
mažiau resursų susidoroti su šiais iššūkiais. 

                                                        
5 Dr. Clare McAndrew, Cathie McKimm “The Living and Working Conditions of Artists in the Republic of Ireland and 
Northern Ireland”, April 2010. 
6 „Study of the status of artist in Europe“, European Parliament, November 2006. 
7Susanne Schelepa, Petra Wetzel, Gerhard Wohlfahrt unter Mitarbeit von Anna Mostetschnig „Zur sozialen Lage der 
Künstler und Künstlerinnen in Österreich“, L&R sozialforschung, Wien, Oktober 2008. 
8 Dr. Clare McAndrew, Cathie McKimm “The Living and Working Conditions of Artists in the Republic of Ireland and 
Northern Ireland”, April 2010. 
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Išskirtinė jaunų menininkų padėtis 

Išskirtinę jaunų menininkų padėtį galima apibūdinti pasitelkus klasikines meno sociologijos 
teorijas. Sociologas Pierre‘as Bourdieu meno lauką apibrėžė kaip kovų dėl legitimacijos 
lauką, kuriame susitinka skirtingu socialiniu ir simboliniu kapitalu disponuojantys dalyviai.9 
Šiame lauke kovojama dėl galios – dėl kuo didesnio kapitalo kiekio. Kiekvienas laukas turi 
savas normas, vertybes ir taisykles. Meno lauko dalyviai kovoja dėl galios legitimizuoti tam 
tikras praktikas ir įvardinti jas „menu“, o šiomis praktikomis užsiimančius asmenis įvardinti 
„meno kūrėjais“. Taigi iš esmės patys menininkai apibrėžia meno lauką, nustato taisykles, 
išstumia arba priima naujus dalyvius. 

Anot Bourdieu, meno lauko pokyčiai visų pirma kyla iš naujų (Bourdieu sutapatina juos su 
jaunais) meno lauko dalyvių. Jauni meno lauko dalyviai, kovodami dėl prestižo, atmeta 
nusistovėjusias meno praktikas bei siekia pripažinimo savosioms. Bourdieu teigia, kad dideli 
pokyčiai, keičiantys galios santykius meno lauke, galimi tik tuomet, kai jauni meno lauko 
dalyviai gauna paramos iš už meno lauko ribų.10 Tokią paramą gali suteikti ekonominio ar 
politinio lauko dalyviai. Puikiu tokios konkurencijos dėl galios pavyzdžiu galėtų būti 
devintajame dešimtmetyje Lietuvoje vykusios kovos tarp pagrindinių meno institucijų tokių 
kaip Lietuvos dailininkų sąjunga ir Šiuolaikinio meno centras. Naujos iniciatyvos, į kurias 
buvo įsitraukę tuo metu jauni menininkai, legitimizavo Vakaruose įprastas tačiau post-
sovietinėje erdvėje nelegitimizuotas meno praktikas11. Prie tokių procesų smarkiai prisidėjo 
Vakarų donorų parama kultūros sektoriui, kuri buvo prieinama jauniems menininkams. 

Jaunus menininkus iš bendros tikslinės grupės išskiria menkas disponuojamo socialinio 
kapitalo kiekis. Menininkai karjeros pradžioje yra mažai žinomi, neturi susiformavusių ryšių 
su kritikais, galerijomis, kūrėjų sąjungomis ir didžiausius resursus turinčiomis kultūros 
įstaigomis. Jiems sunkiau būti pastebėtiems ir įgyti patirties, kurios paprastai reikalaujama 
skiriant valstybės paramą. Dominuojantys meno lauko dalyviai taip pat turi daugiau galios 
sprendimų priėmime – jie labiau įsitvirtinę institucijose, kurios skiria paramą, jų požiūriai 
geriau atstovaujami ekspertų komisijose. Visa tai menkina jaunųjų kūrėjų galimybes 
įsitvirtinti meno lauke ir sėkmingai dalyvauti meno rinkoje. 

Taigi jauni menininkai yra pažeidžiamas šios tikslinės grupės pogrupis. Dėl menko socialinio 
kapitalo ir mažesnės patirties jų kūrybinė, o tuo pačiu ir socialinė padėtis yra sudėtinga. 
Jiems sunkiau įgyti resursų kūrybinių projektų įgyvendinimui. Todėl karjeros pradžioje 
egzistuoja didelė „iškritimo“ iš kūrybinės veiklos rizika. Valstybė šioje situacijoje gali būti tuo 
politinio ir ekonominio lauko veikėju, kuris padeda jauniems menininkams įsitvirtinti meno 
lauke. 

                                                        
9 Sigita Doblytė „Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris“, Kultūra ir visuomenė: 
Socialinių tyrimų žurnalas, 2011 2 (2). P. 95 – 120. ISSN 2029-4573. . 
10 Ibid. 
11 Trilupaitytė, S. „XX a. pabaigos kultūros karai ir posovietinio dailės gyvenimo lūžiai“. Iš „Pažymėtos teritorijos“, sud. 
R. Goštautienė, L. Jablonskienė. Vilnius: Tyto alba, 2005. 
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Įgyvendinant jaunų menininkų paramos priemones remiamasi tiek socialinio teisingumo, 
tiek ir efektyvumo argumentais. Ekonominė ir socialinė jaunų menininkų padėtis tampa 
svarbiu argumentu remti šią tikslinę grupę siekiant socialinio teisingumo, lygių galimybių 
užtikrinimo. Tačiau nemažiau svarbūs yra ir efektyvumo argumentai - valstybės parama 
jauniems meno kūrėjams grindžiama ir meno lauko atsinaujinimo siekiu. Ji sustiprina jaunų 
menininkų pozicijas konkuruojant su įsitvirtinusiais, didesniu socialiniu kapitalu 
disponuojančiais meno lauko dalyviais. Tokia parama taip pat padeda legitimuoti naujas 
meno praktikas. Valstybė, remdama socialiniu ir simboliniu kapitalu nedisponuojančius 
menininkus, padeda naujiems dalyviams įsitraukti į meno lauką, o šie, mėgindami įsitvirtinti 
meno lauke, užtikrina jo atsinaujinimą bei idėjų kaitą. 

Iššūkiai ir rizikos jauno menininko karjeroje 

Formuluojant menininkų paramos programas ir kitas į menininkus nukreiptas valstybės 
intervencijas susiduriama su dviem iššūkiais. Pagrindinis programų tikslas - pasiekti 
didesnes kokybiškų kūrinių (ar jų atlikimo) apimtis ir didinti teigiamą poveikį visuomenei, 
siejamą su menininkų kūrybinės veiklos rezultatais. Tačiau šios intervencijos taip pat turi 
būti suformuluotos taip, kad būtų atsižvelgta į kūrybinės veiklos cikliškumą ir menininkų 
statusą darbo rinkoje. Idealiu atveju intervencija turėtų ne tik padidinti kokybiškos 
kūrybinės produkcijos ar jos sklaidos apimtis, bet taip pat sumažinti dalyvavimo kūrybinėje 
veikloje rizikas bei neigiamas socialines pasekmes. Todėl kuriant programas ir kitas 
priemones, nukreiptas į jaunus menininkus, būtina atsižvelgti į iššūkius ir rizikas su kuriomis 
menininkai susiduria menininko karjeros pradžioje.  

Logiškai galima išskirti tris pakopas, kuriomis jaunas menininkas integruojasi į meno lauką: 
apsisprendimas ir pasirengimas menininko karjerai, individualios menininko karjeros 
pradžia ir įsitvirtinimas meno lauke. Šios pakopos, o taip pat jose pasireiškiančios rizikos 
pavaizduotos 1 paveiksle. Kiekvienas šių etapų turi specifines rizikas, susijusias su 
bendromis tokios profesinės karjeros savybėmis, bet taip pat ir su meno lauko galios 
santykiais, specifiškai veikiančiais jaunus ir karjerą pradedančius menininkus: 

- Apsisprendimo ir pasirengimo menininko karjerai etapas. Didžioji dalis 
profesionalių menininkų turi formalų išsilavinimą. Todėl šiame etape didelį poveikį 
jaunų menininkų karjerai turi aukštojo mokslo sistema. Aukštosios meno mokyklos 
turi suteikti kokybišką išsilavinimą ir parengti jaunus kūrėjus konkurencijai dėl vietos 
meno lauke. Studijų metu jauni menininkai turi susikrauti pradinį socialinį ir kūrybinį 
kapitalą, kuris bus naudingas karjeros pradžioje: sukurti pirmuosius kūrinius, 
įsitraukti į socialinius tinklus, įgyti vardą menininkų bendruomenėje. Tam naudojami 
ir aukštųjų mokyklų resursai – mokomosios dirbtuvės, galerijos, koncertų salės ir pan. 
Studento statusas apsaugo jauną menininką nuo dalies socialinių problemų – jis yra 
apdraustas sveikatos draudimu, gali naudotis studentams skiriamu būstu, lengvatinių 
studijų paskolų sistema, kitomis lengvatomis. Taigi šiame etape pagrindinės rizikos 
yra susijusios su jaunų menininkų įgyjamo išsilavinimo kokybe bei studijų metu 
suteikiamomis galimybėmis vystyti savo kūrybines praktikas. 
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- Individualios menininko karjeros pradžioje menininkai susiduria su didžiausiomis 
rizikomis. Visų pirma, jie netenka studento statuso ir su juo susijusių socialinių 
garantijų, praranda galimybes naudotis aukštųjų mokyklų resursais. Šiame etape jauni 
menininkai nedisponuoja pakankamu socialiniu ir simboliniu kapitalu. Taip pat jie 
neturi minimalias socialines garantijas suteikiančio menininko kūrėjo statuso. Baigę 
studijas menininkai pilnai įsitraukia į darbo rinką. Negalėdami gauti papildomų 
pajamų iš savo kūrybinės veiklos jauni menininkai gali apleisti savo kūrybinę veiklą ir 
pilnai įsitraukti į kitas ekonomines veiklas. Šioje stadijoje pagrindinis intervencijų 
tikslas yra išvengti ankstyvo „iškritimo“ iš kūrybinės veiklos. Valstybės intervencijos, 
nukreiptos į šioje stadijoje esančius menininkus, turėtų padėti menininkams sukurti 
pirmuosius kūrinius, kaupti simbolinį/kultūrinį kapitalą, lygiavertiškai konkuruoti dėl 
vietos meno lauke ir švelninti pajamų praradimus, susijusius su įsitraukimu į 
kūrybinę veiklą. 

- Įsitvirtinęs meno lauke menininkas jau turi išvystytą kūrybinį portfolio, taip pat turi 
užmezgęs tvarius ryšius su meno institucijomis ir meno rinka, yra įgijęs meno kūrėjo 
statusą teikiantį jam minimalias socialines garantijas. Šiame etape menininkas 
susiduria su tokiomis pačiomis kūrybinėmis ir socialinėmis problemomis bei 
rizikomis, kaip ir kitų amžiaus grupių menininkai. Jei menininkui nepavyksta 
įsitvirtinti meno lauke, tikėtina, kad taip atsitinka dėl nepakankamos kūrinių kokybės 
arba dėl tam tikrų struktūrinių priežasčių (pasyvi meno rinka, meno institucijų 
pasyvumas ir kt.), kurios negali būti paveiktos į jaunus menininkus nukreiptomis 
intervencijomis. Šiame etape menininkas dėl valstybės paramos konkuruoja lygiomis 
sąlygomis su kitais meno lauko dalyviais. 

 
1 Paveikslas Menininko karjeros pakopos ir su jomis susijusios rizikos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Įsitvirtinimas meno lauke 
 

Pasirengimas Karjeros pradžia 

- Studijų kokybė 

- Galimybės įgyti 
kūrybinės patirties 

- Pirmųjų kūrinių 
sukūrimas  

- Kūrybinės patirties ir socialinio 

kapitalo stoka 
- Neužmegzti ryšiai su kultūros 

įstaigomis, galerijomis, agentais 
- Neprieinamas meno kūrėjo 

statusas ir su juo susijusios 

socialinės garantijos 
- Menka paklausa meno rinkoje 
- Įsitraukimas į darbo rinką 

- Pajamų iš kūrybinės veiklos 
stoka 

- Galimybių derinti darbinę ir 

kūrybinę veiklą stoka 

- Galimybės tobulinti kvalifikaciją 

- Nekokybiška kultūros įstaigų, 
galerijų ir agentų veikla 

- Pasyvi meno rinka 
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Šiame skyriuje išdėstyti argumentai, pagrindžiantys išskirtinio valstybės dėmesio jauniems 
menininkams poreikį bei specifiniai iššūkiai ir rizikos, su kuriomis susiduria jauni 
menininkai, bus toliau naudojami analizuojant Lietuvoje taikomų meno lauką veikiančių 
priemonių poveikį jauniems menininkams. Visa tai padės geriau suprasti šių priemonių 
tinkamumą, efektyvumą bei galimą jų poveikį bei formuluoti rekomendacijas kaip ateityje 
šios priemonės galėtų būti tobulinamos. 

1.2. Tyrimo metodai 

Įgyvendinant Jaunų menininkų kūrybinės ir socialinės padėties Lietuvoje tyrimą buvo 
siekiama pasinaudoti kuo didesne duomenų šaltinių įvairove. Surinkti duomenys leido 
tyrimo klausimus analizuoti ne tik kiekybiškai, bet taip pat pateikti kokybinius vertinimus. 
Tyrimo tikslams pasiekti buvo pasitelkti trys pagrindiniai tyrimo metodai: 

- Antrinių šaltinių analizė; 

- Giluminiai interviu; 

- Programų naudos gavėjų ir pareiškėjų apklausa. 

Antrinių šaltinių analizės pagrindą sudarė paramos programas reglamentuojančios taisyklės 
ir gairės, o taip pat šių programų finansavimo sprendimų dokumentai ir stebėsenos 
informacija. Valstybės stipendijų atveju Kultūros ministerijos turima informacija nebuvo 
nuosekliai sisteminama – apibendrinti stebėsenos duomenys nebuvo prieinami. Todėl 
tyrimui reikalingi duomenys buvo renkami iš 2012 – 2013 metais pateiktų paraiškų bei 
apibendrinami remiantis tais metais priimtų finansavimo sprendimo dokumentais. 

Tyrimo eigoje buvo atlikta 14 giluminių interviu. 6 interviu buvo atlikti su paramos 
programas administruojančiais valstybės tarnautojais. 5 interviu buvo atlikti su aukštųjų 
meno mokyklų studentais ir programų koordinatoriais. Dar trys interviu buvo atlikti su 
jaunais menininkais ir meno vadybininkais, turinčiais dalyvavimo įvairiose paramos 
programose patirties. Interviu duomenys padėjo geriau suprasti paramos teikimo ir 
panaudojimo procesus bei socialinį kontekstą, kuriame šios programos yra įgyvendinamos. 
Interviu duomenys taip pat padėjo interpretuoti kitais metodais surinktą informaciją bei 
parengti apklausos klausimynus. 

Vienas pagrindinių kiekybinių šio tyrimo duomenų šaltinių buvo elektroniniu būdu 
įgyvendintų apklausų duomenys. Gruodžio 4-5 dienomis tyrėjų grupė išplatino apklausos 
klausimynus 2012 – 2013 metais Kultūros rėmimo fondo ir Jaunųjų menininkų projektų 
programos lėšomis finansuotų projektų vadovams. Jei vadovas tuo laikotarpiu įgyvendino 
daugiau negu vieną projektą, atsitiktiniu būdu buvo atrinktas vienas projektas apie kurį buvo 
prašoma užpildyti išsamų apklausos klausimyną. Gruodžio 11 d. daugiau nei vieną projektą 
tuo laikotarpiu įgyvendinusiems vadovams buvo išsiųsti papildomi klausimynai su dviem 
stebėsenos klausimais apie likusius tuo laikotarpiu įgyvendintus projektus. Kvietimai 
dalyvauti apklausoje buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Žinutėje buvo pristatomi apklausos 
tikslai ir pateikiama nuoroda į konkrečiam respondentui pritaikytą klausimyną. 
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Gruodžio 4 dieną taip pat buvo išplatinti klausimynai 2012 – 2013 metais paraiškas 
valstybės stipendijoms gauti pateikusiems asmenims. Skirtingos klausimynų versijos buvo 
siunčiamos sėkmingiems ir nesėkmingiems pareiškėjams. 1 lentelėje pavaizduota skirtingų 
respondentų grupių dalyvavimo apklausoje statistika. 

1 Lentelė Respondentų dalyvavimo apklausoje aktyvumas bei apklausos paklaidų lygis 

Respondentų grupė Respondentų 
skaičius sąraše 

Atsakymų į 
apklausą 
skaičius 

Klausimynų 
grįžtamumo 
procentas 

Paklaida 

Kultūros rėmimo fondo projektų 
vadovai 

1421 893 62,8 2,00 

Kultūros rėmimo fondo projektų 
vadovai (trumpa apklausa su 
papildomais stebėsenos klausimais 
apie likusius šiuo laikotarpiu 
įgyvendintus projektus) 

1103 567 51,4 2,87 

Jaunųjų menininkų programos 
projektų vadovai  

73 31 42,5 13,44 

Valstybės stipendijų programos 
projektų pareiškėjai 

493 274 55,6 3,95 

    

Iš 1 lentelės pateiktų duomenų matome, kad šioje apklausoje buvo pasiektas ~60% 
dalyvavimo aktyvumas. Tai ypač didelis aktyvumas. Paprastai tokio tipo apklausose 
dalyvauja iki 30% pakviestų respondentų. Toks aktyvumas rodo didelę projektų vadovų bei 
stipendijų pareiškėjų motyvaciją pateikti savo nuomonę – tai patvirtina ir atviruose 
atsakymuose pareikštos nuomonės apie tyrimą. 1 lentelėje taip pat pavaizduota šios 
apklausos didžiausia galima paklaida, paskaičiuota 95% patikimumo intervalui. Šios 
apklausų programos ir kitais tyrimo metodais surinktų duomenų visuma leido išsamiai 
aprašyti ir įvertinti jaunų menininkų padėtį šiuo metu įgyvendinamų paramos programų 
kontekste.   
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2. PARAMA JAUNIEMS MENININKAMS LIETUVOJE 

Šioje dalyje apžvelgiame pagrindines LR Kultūros ministerijos programas, kuriomis remiami 
menininkų projektai. Išskirtinį dėmesį skiriame programoms, kurių tiksluose yra numatyta 
remti jaunus menininkus bei programoms, kurių finansavimo taisyklėse ši tikslinė grupė yra 
išskiriama iš kitų. 

Menininkų paramos programas galima skirstyti į tiesiogines ir netiesiogines paramos 
programas. Tiesioginių paramos programų naudos gavėjai yra patys menininkai kaip fiziniai 
asmenys. Dažniausiai parama gaunama individualiems meno projektams įgyvendinti 
finansuojant kūrybinį procesą ar meno kūrinių gamybą. Parama taip pat gali būti skiriama 
kvalifikacijos tobulinimui, mobilumui, įsitraukimui į socialinius tinklus, kitiems tikslams 
pasiekti. Netiesioginės paramos programų naudos gavėjai yra įstaigos ir institucijos, 
įgyvendinančios kultūrinius projektus. Šiems projektams menininkai suteikia kūrybinį turinį, 
dalyvauja juose kaip tikslinė grupė ar naudos gavėjai. Naudą iš paramos tokiems projektams 
menininkai gauna per dalyvavimą šiuose projektuose. Juridiniai asmenys administruoja 
gaunamą paramą ir nusprendžia kokių išlaidų padengimui bus ši parama naudojama. 

Analizuodami Lietuvoje taikomas menininkų paramos programas sutelkėme dėmesį į tai, 
kokiu intensyvumu ir kokiais būdais šiose programose remiami jauni menininkai. Analizei 
buvo pasirinktos trys pagrindinės paramos programos: 

- Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams; 

- Kultūros rėmimo fondas; 

- Jaunųjų menininkų projektų paramos programa. 

Šios programos pasirinktos dėl išskirtinio finansavimo intensyvumo arba išskirtinių sąlygų 
jauniems menininkams, numatytų šių programų finansavimo taisyklėse. Šiame skyriuje taip 
pat analizuojama keletas kitų programų. Jos nėra išskirtinės jaunų menininkų finansavimo 
apimtimis ar tikslų skatinti jaunų menininkų kūrybą specifiškumu, tačiau yra susijusios su 
pirmajame skyriuje aprašyta jaunų menininkų paramos logika ir iliustruoja jaunų kūrėjų 
finansavimo ypatumus. 

Kaip patvirtina pirmajame skyriuje apžvelgti tyrimai, menininkų pajamos iš kūrybinės 
veiklos dažniausiai yra žemesnės už pajamas gaunamas iš kitų tiek su kūrybine veikla 
susijusių, tiek ir nesusijusių ekonominių veiklų. Menininkų paramos programos suteikia 
menininkams galimybę atsitraukti nuo kitų veiklų ir daugiau laiko skirti kūrybinei veiklai. 
Idealiu atveju parama menininkams turėtų padidinti sukuriamų kūrinių kiekį bei jų kokybę 
taip sustiprindama jų pozicijas meno rinkoje. Kadangi menininkai atrenkami iš daugelio 
paraiškų teikėjų, pats paramos gavimo faktas taip pat suteikia simbolinio kapitalo – parama 
gauta iš valstybės signalizuoja apie menininko kūrybinės praktikos kokybę. Taigi menininkų 
paramos programos yra svarbus instrumentas skatinant menininkų veiklą. Todėl atlikdami 
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skirtingų finansavimo instrumentų analizę siekėme išsiaiškinti, kiek šios programos atliepia 
menininkų poreikius, socialines problemas bei rizikas, su kuriomis susiduria jauni kūrėjai. 

2.1. Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams 

Valstybės stipendijos yra pagrindinis tiesioginės menininkų paramos instrumentas Lietuvoje. 
Tai taip pat pirmasis instrumentas, kuriame jauni menininkai išskiriami kaip specifinė 
tikslinė grupė. Valstybės stipendijų teikimas reglamentuotas LR Vyriausybės nutarimu dar 
1991 12  metais. Šiame nutarime numatyta valstybės stipendijas skirti „kultūrai ypač 
nusipelniusiems meno, kultūros ir mokslo veikėjams, taip pat talentingiems jauniesiems 
menininkams“. Stipendijas reglamentuojančiuose nutarimuose niekad nebuvo teikiamas 
išskirtinis dėmesys šio instrumento tikslų ir siekiamo poveikio apibrėžimui, todėl analizuoti 
šio instrumento intervencijos logiką nėra lengva. Jį reglamentuojantys teisės aktai 
dažniausiai apsiriboja techniniais instrumento įgyvendinimo aspektais. Tačiau juose galima 
netiesiogiai įžvelgti ir intervencijos lūkesčius bei požiūrį į intervencijos tikslines grupes. 

2.1.1. Reglamentavimo kaita ir išskirtinis dėmesys jauniems menininkams 

Nuo 1991 metų stipendijų teikimą reglamentuojantys dokumentai buvo daug kartų 
koreguojami ir keičiami. Reglamentuojantys dokumentai buvo perrašomi remiantis sukaupta 
stipendijų teikimo patirtimi. Pakeitimus parengdavo stipendijas administruojantys 
ministerijos tarnautojai, tačiau į pakeitimų svarstymą aktyviai įsitraukdavo ir Meno Taryba 
bei politinis kabinetas. Pakeitimais buvo nustatomi nauji stipendijų išmokų dydžiai bei 
formuluojamos skirtingos stipendijų rūšys. Remiantis šio instrumento įgyvendinimo praktika 
ši intervencija buvo nuosekliai tobulinama ir gryninama. Pirmaisiais stipendijų instrumento 
įgyvendinimo metais kandidatus stipendijoms teikdavo kultūros institucijos, bet ši nuostata 
buvo greitai pakeista ir stipendija tapo klasikiniu individualaus pobūdžio projektų paramos 
instrumentu. Nuo pat šios intervencijos taikymo pradžios jauniems menininkams (tiesiogiai 
ir netiesiogiai) buvo taikomos išskirtinės sąlygos, kurios skirtingais laikotarpiais tiek 
didindavo, tiek ir mažindavo jaunų menininkų galimybes gauti paramą. 

Stipendijų tikslai ir jų rūšys 

Iki 1999 metų galiojusioje stipendijų teikimą reglamentuojančio nutarimo redakcijoje buvo 
numatyti šie valstybės stipendijų siekiai: 

- skatinti talentingų Lietuvos menininkų ir mokslininkų kūrybinę veiklą; 

- remti jaunųjų menininkų ir mokslininkų iniciatyvą; 

- skatinti menininkų ir mokslininkų kūrybinę konkurenciją. 

                                                        

12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės stipendijų nuostatų“, 1991 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 

436. 
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Šios formuluotės dokumente yra įvardijamos kaip „siekiai“, tačiau pagal formuluotės pobūdį 
dvi pirmąsias galima būtų įvardinti kaip uždavinius, o paskutiniąją – šios intervencijos tikslu. 
Taigi devinto dešimtmečio pabaigos jaunųjų menininkų iniciatyvų parama Lietuvoje buvo iš 
dalies įvardinta kaip vienas iš priemonės uždavinių, prisidedančių prie pagrindinio tikslo - 
konkurencijos didinimo kūrybiniame lauke - įgyvendinimo. Vėlesnėse nutarimo redakcijose 
tokių formuluočių buvo atsisakyta, stipendijų instrumento tikslai ir uždaviniai buvo 
apibendrinti siekiu „remti kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą“. Tačiau šiose 
dokumentų versijose labiau išplėtotos intervencijos kryptys, dėmesys sutelkiamas į 
skirtingas stipendijų rūšis. 

Šios intervencijos poveikis buvo modeliuojamas ne tiek apibrėžiant skirtingus tikslus ir 
uždavinius, bet apibrėžiant skirtingas stipendijų rūšis. Nuo 1991 metų buvo išskirtos dvi 
menininkams skiriamų valstybės stipendijų rūšys – aukščiausiojo laipsnio valstybės 

stipendijos, kurios buvo numatytos Lietuvos kultūrai ypač nusipelniusiems meno, kultūros ir 
mokslo veikėjams bei valstybės stipendijos, numatytos skirti talentingiems jauniesiems 
menininkams ir mokslininkams. 1995 metais patikslinus nutarimą jauniems menininkams 
apibrėžti buvo pasirinkta 35 metų amžiaus riba. Pagrindinis pokytis, suformuluotas 2001 
metų naujame valstybės stipendijas reglamentuojančiame Vyriausybės nutarime 13  ir 
vėlesniuose jo pakeitimuose, buvo naujai apibrėžtos stipendijų rūšys14: 

- Strateginių kultūros ir meno projektų (programų) valstybės stipendija – skiriama 
kultūros ir meno kūrėjams, vykdantiems strateginius valstybės kultūros ir meno 
projektus (programas) ir valstybei reikšmingus Lietuvos kultūros įstaigų tikslinius 
užsakymus; 

- Individuali valstybės stipendija – skiriama kultūros ir meno kūrėjų individualiems 
laisvos raiškos projektams (programoms) remti; 

- Edukacinė valstybės stipendija – skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam 
meistriškumui tobulinti (išvykti į stažuotes, dalyvauti kursuose, konferencijose, 
simpoziumuose, kūrybinėse stovyklose ir panašiai); 

- Vardinė valstybės stipendija – skiriama kultūros ir meno kūrėjams už jų išskirtinį 
asmeninį indėlį į Lietuvos meną ir kultūrą. 

Šių skirtingų stipendijų rūšių įvedimas veikė jaunų menininkų galimybes gauti paramą. 2006 
metais įsteigtos strateginių projektų įgyvendinimo stipendijos buvo mažai prieinamos 
jauniems menininkams. Šios stipendijos buvo skiriamos kūrybiniams projektams, kurie 
įgyvendinami kartu su kultūros institucijomis. Jauni menininkai paprastai nėra įsitvirtinę 

                                                        
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams“, 2001 m. gegužės 
8 d. Nr. 525. 
14 Pagal: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. 
nutarimo nr. 525 „Dėl valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams įsteigimo“ pakeitimo“, 2006 m. sausio 31 d. Nr. 
109. 
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meno lauke ir neturi tvirtų ryšių su kultūros institucijomis. Todėl ši stipendijų rūšis buvo 
jiems nepalanki. Ši stipendijos rūšis taip pat kirtosi su bendrąja stipendijos, kaip 
individualius menininkų projektus remiančio instrumento, logika. Šiomis stipendijomis taip 
pat buvo kuriamas finansavimo dubliavimas, nes jomis buvo papildomai finansuojami 
projektai finansuoti iš kultūros institucijų biudžetų. Šios stipendijų rūšies buvo atsisakyta 
2010 metais15 remiantis efektyvaus lėšų paskirstymo bei dubliavimo vengimo argumentais. 

Vardinės valstybės stipendijos pagal apibrėžimą taip pat mažai prieinamos jauniems 
menininkams, nes jos skiriamos už nuopelnus, sukauptus kūrybinės karjeros metu. Šia 
stipendijų rūšimi buvo išlaikyta skirtis tarp jaunų ir patyrusių menininkų, kuri buvo stebima 
stipendijų skirstymo praktikoje ir iki 2001 metų. Iki 2010 metų strateginės ir vardinės 
stipendijos taip pat buvo skiriamos ilgesniam laikotarpiui nei kitų rūšių stipendijos. Tokia 
praktika prisidėjo prie mažesnio stipendijoms skirtų resursų prieinamumo jauniems 
menininkams. 

Kurį laiką naujų stipendijų rūšių įvedimo poveikį jaunų menininkų galimybėms gauti 
valstybės stipendijas amortizavo bandymai taikyti stipendijų kvotas. 2001 metais 
apibrėžiant naujas stipendijų rūšis buvo nustatyta 25 procentų kvota individualioms ir 
edukacinėms stipendijoms, kuri buvo skirta jauniems meno ir kultūros kūrėjams 5 metus po 
profesinės kvalifikacijos įgijimo. Tai dalinė kvota, nes nutarimas nenumatė kvotų vardinėms 
stipendijoms, kurios pagal apibrėžimą nėra prieinamos jauniems menininkams. Todėl šia 
kvota jaunų menininkų projektams skiriamų lėšų dalis nebuvo galutinai fiksuota. Kvotą 
aprašanti nutarimo nuostata buvo pakeista 2006 metais, numatant jauniems menininkams 
skirti iki 25 procentų individualių ir edukacinių stipendijų. Jauni menininkai šiame nutarime 
apibrėžti kaip „jaunieji kultūros ir meno kūrėjai iki 35 metų, įgiję profesinę kvalifikaciją“. Šie 
pakeitimai sukūrė teisines prielaidas riboti jaunų menininkų gaunamų stipendijų skaičių. 
2010 metais ši nuostata buvo panaikinta – kvota nebuvo sugrąžinta, bet menininkų iki 35 
metų projektai buvo išskirti tarp prioritetų, į kuriuos turi atsižvelgti ekspertai, priimdami 
sprendimus dėl stipendijų skyrimo. Kvotų įgyvendinimą šiame instrumente apsunkina meno 
sričių skirtumai. Skirtingų meno sričių menininkų karjeros skiriasi. Pavyzdžiui šokėjai anksti 
pradeda ir gana anksti baigia savo karjerą dėl fiziologinių priežasčių. Kino meno kūrėjai gana 
vėlai sukuria pirmuosius ilgametražius filmus, nes tokiam pasiekimui jau reikalinga kūrybinė 
branda. Lietuvai taip pat būdinga tai, kad, pavyzdžiui, tarpdisciplininio meno, dizaino 
stipendijų pareiškėjai yra vidutiniškai jaunesni už kitų sričių pareiškėjus. Todėl mechaniškas 
bendros kvotos taikymas visoms meno sritims nėra iki galo prasmingas. 

Stipendijų išmokų dydžio kaita 

Per du dešimtmečius stipendijų išmokų dydžių reglamentavimas keitėsi tik kelis kartus. 

1992 metais stipendijos buvo susietos su bazine socialine išmoka (toliau BSI) 16 ∗. 
Aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija buvo 6,5 BSI dydžio per mėnesį, o valstybės 

                                                        
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo 
nr. 525 „Dėl valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams“ pakeitimo“, 2010 m. spalio 6 d. Nr. 1424. 
∗ Bazinė socialinė išmoka yra anksčiau taikyto „minimalaus gyvenimo lygio“ (MGL) rodiklio atitikmuo.  
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stipendija, skiriama jauniems menininkams, buvo 4 BSI/mėn dydžio. 1999 metais stipendijų 
išmokos buvo padidintos iki 10 BSI/mėnesį Lietuvos kultūrai ypač nusipelniusiems 
menininkams ir iki 6 BSI/mėnesį talentingiems jauniems menininkams. Jauniems 
menininkams stipendijos taip pat buvo skiriamos trumpesniam laikotarpiui. Taigi pirmąjį 
stipendijų instrumento įgyvendinimo dešimtmetį jauniems menininkams buvo taikoma 
diskriminuojanti nuostata. 2001 metais išmokos visiems menininkams buvo sulygintos iki 10 
BSI/ mėnesį. Nuo 2001 metų stipendijų išmokų dydis beveik nekito - išmokas tik neženkliai 
įtakojo BSI dydžio pokyčiai. 2 paveiksle pavaizduota mėnesinių stipendijų išmokų dydžių, BSI 
ir vidutinių Lietuvos gyventojų pajamų lygio (po apmokestinimo) pokyčiai nuo 1995 metų. 
Atskirų menininkų bendroms gautų išmokų sumoms poveikį turėjo ir laikotarpių, kuriems 
buvo skiriamos stipendijos, reglamentavimas. Ilgiausias (iki penkerių metų) laikotarpis buvo 
nustatytas 2006 metais vardinėms stipendijoms. 2010 metais jis buvo sutrumpintas iki 
vienerių metų. Šiuo metu ilgiausias laikotarpis, kuriam skiriama stipendija, yra 2 metai. 
Tačiau skirtingi kūrybiniai projektai taip pat finansuojami skirtingiems laikotarpiams. 

2 Paveikslas. Valstybės stipendijų mėnesinių išmokų dydžio, BSI dydžio ir vidutinio mėnesinio 
darbo užmokesčio (po apmokestinimo) pokytis 1995-2010 m., Litais17 

 

Valstybės stipendijų išmokų bei vidutinio darbo užmokesčio palyginimas (žr. 2 2) rodo ryškų 
valstybės stipendijų vertės nuosmukį. Iki 1999 metų valstybės stipendijų išmokos atitiko 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Reikia pastebėti, kad BSI (tuo metu vadinamo MGL) 
dydis buvo nuolat indeksuojamas ir todėl su šiuo rodikliu susietos stipendijų išmokos 
nenuvertėjo. Dėl taikomų diskriminacinių išmokų dydžių jauniems menininkams skiriamos 

                                                        
17  Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, rodiklių duomenų bazė. Internetinė prieiga: 
http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280; Teisės aktų registras. Internetinė prieiga: 

http://tar.tic.lt/default.aspx; Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos; 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos duomenys. 
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mėnesinės stipendijos išmoka iki 1999 metų buvo mažesnė nei vidutinis neto darbo 
užmokestis Lietuvoje. Tačiau 1999-2000 metų laikotarpiu išmokų dydžiai susilygino su 
vidutiniu darbo užmokesčiu.  

2001-2002 metais ženkliai padidinus išmokų dydžius jos 1,8 karto viršijo vidutinį Lietuvos 
gyventojo mėnesinį darbo užmokestį. Tuo laikotarpiu valstybės stipendijos savo dydžiu buvo 
prestižinės išmokos – jos atspindėjo menininkų išsilavinimą bei tam tikrą statusą 
visuomenėje. Tačiau BSI dydis nuo šio laikotarpio nustojo būti indeksuojamas, o besivystant 
ekonomikai vidutinis darbo užmokestis ėmė sparčiai augti. Jau 2007 metais stipendijų 
išmokų dydis susilygino su vidutiniu darbo užmokesčiu, o vėliau ėmė smarkiai nuo jo 
atsilikti. Lyginant stipendijų išmokas su vidutiniu darbo užmokesčiu svarbu pastebėti, kad 
visi stipendininkai turi aukštąjį išsilavinimą todėl jų išsilavinimo grupei priklausančių 
asmenų pajamos yra aukštesnės už vidutines. 2012 m. menininkams skiriamos stipendijos 
buvo 1,3 karto mažesnės nei vidutinis Lietuvos gyventojo atlyginimas, o 2010 metais jos 
buvo 1,7 karto mažesnės už vidutines asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, darbo 
užmokestį. 

Taigi nuo 2000 metų stipendijų dydis neturi tampraus ryšio su vidutiniu darbo užmokesčiu. 
Tai visų pirma paaiškinama tuo, kad išmokos susietos su BSI rodikliu, kuris beveik nekito 
nepaisant ženkliai augančio pragyvenimo lygio. Į tai taip  pat nebuvo atsižvelgta keičiant 
valstybės stipendijas reglamentuojančius dokumentus. Todėl per pastarąjį dešimtmetį šio 
instrumento išmokos devalvavosi. Atitinkamai kito šio instrumento poveikis tikslinei grupei.   

Stipendijų reglamentavimo kaitos apibendrinimas 

Apibendrinant valstybės stipendijų programos pokyčius nuo 1991 metų galima teigti, kad 
reglamentavimo pakeitimai labai permainingai veikė jaunų menininkų galimybes gauti 
finansavimą savo kūrybinių projektų įgyvendinimui. Stipendijų nuostatos keitėsi nuo 
diskriminuojančių išmokų dydžių ir jauniems menininkams netaikytinų stipendijų rūšių 
įvedimo iki pozityvios diskriminacijos praktikų - kvotų jaunų menininkų projektams 
nustatymo bei jaunų menininkų paraiškoms palankių prioritetų pasirinkimo. Tuo pačiu 
keitės ir ekonominė šalies padėtis – valstybės stipendijų išmokų vertė smarkiai krito. 2 
lentelėje apibendrinami stipendijų reglamentavimo pokyčiai, veikę jaunų menininkų 
galimybes gauti finansavimą. 

2 Lentelė Valstybės stipendijų reglamentavimo pokyčių poveikis jaunų menininkų galimybėms  

Laikotarpis Išmokų dydis Stipendijų rūšys Kvotos Prioritetai 
1992 – 1999 Jauniems 

menininkams 
taikomos 

2,5 BSI/mėn 
mažesnės išmokos 

Taikomos dvi stipendijų 
rūšys: 
Stipendijos 

nusipelnusiems ir 
jauniems menininkams 

Kvotos netaikomos Nėra į jaunus 
menininkus 
nukreiptų prioritetų 

1999 – 2001 Jauniems 
menininkams 
taikomos 

4 BSI/mėn mažesnės 
išmokos 

Taikomos dvi stipendijų 
rūšys: 
Stipendijos 

nusipelnusiems ir 
jauniems menininkams 

Kvotos netaikomos Nėra į jaunus 
menininkus 
nukreiptų prioritetų 
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Laikotarpis Išmokų dydis Stipendijų rūšys Kvotos Prioritetai 
2001 – 2006 Išmokų dydis 

sulygintas iki 10 

BSI/mėn 

Įvedama vardinių 
stipendijų rūšis (be 

kvotos) 

25 procentai 
individualių ir 

edukacinių 
stipendijų turi būti 
skiriama 

menininkams, 
nesulaukusiems 
5 metų po studijų 

baigimo 

Nėra į jaunus 
menininkus 

nukreiptų prioritetų 

2006 – 2010 Išmokos lygios - 10 
BSI/mėn 

Įvedama strateginių 
stipendijų rūšis (be 

kvotos) 

Menininkams iki 35 
metų skiriama iki 25 

procentų 
individualių ir 

edukacinių 
stipendijų 

Nėra į jaunus 
menininkus 

nukreiptų prioritetų 

2010 iki dabar Išmokos lygios - 10 

BSI/mėn 

Panaikinamos 

strateginių projektų 
stipendijos, nustatoma 
kvota vardinėms 

stipendijoms 

Kvotos netaikomos Esant panašiam 

projekto vertinimui 
prioritetas turi būti 
teikiamas jaunų 

menininkų 
projektams  

     

Šis apibendrinimas rodo, kad stipendijų teikimo nuostatose nuosekliai stiprinamos jaunų 
menininkų galimybės konkuruoti dėl finansavimo savo kūrybiniams projektams. 
Reglamentavimo požiūriu palankiu laikotarpiu jauniems menininkams galima laikyti 2001 – 
2006 metus, kuomet buvo taikytos kvotos jaunų menininkų projektams. Nuo 2010 metų 
buvo panaikinta strateginių projektų stipendijų rūšis, nustatyta vardinių stipendijų kvota, o 
jaunųjų menininkų projektai išskirti tarp prioritetinių. Šie reglamentavimo pokyčiai taip pat 
palankūs jauniems menininkams. 2006 – 2010 metų laikotarpio patirtis rodo, kad 
finansavimo nuostatos nėra pastovios.  

Parama jauniesiems menininkams nėra politikos dokumentuose aiškiai išskirtas viešosios 
politikos uždavinys. Todėl iki šiol formuojant ir įgyvendinant šią konkrečią politikos 
priemonę parama jauniesiems menininkams interpretuojama kaip su politikos tikslais 
(atitinkamai ir su tiksliniu finansavimu) tiesiogiai nesusietas prioritetas, o tai daro jį mažai 
atspariu paramos nuostatų pakeitimams ar sprendimus priimančių ekspertų 
interpretacijoms. Tokiomis aplinkybėmis paramos jauniems menininkams intensyvumas 
labai priklauso ir nuo ekspertų komisijų sudėties, atskirų ekspertų nuostatų. Ekspertų 
sprendimas iš esmės gali būti interpretuojamas ne tik kaip kūrybinių projektų kokybės 
įvertinimas, bet taip pat kaip tam tikrų kūrybinių formų legitimizacijos procesas. Todėl ne tik 
paramos teikimo reglamentavimas, bet ir ekspertų komisijų sudarymo praktikos gali turėti 
poveikio jaunų menininkų galimybėms konkuruoti dėl finansavimo. 

Lyginant šiuo metu taikomas stipendijų teikimo nuostatas su ankstesniu stipendijų 
reglamentavimu jos gana gerai artikuliuoja šio instrumento specifiką. Galima išskirti šiuos 
šiuo metu taikomos tvarkos bruožus: 
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⁻ Subalansuotas skirtingų stipendijų rūšių svoris. Pasirinktos stipendijų rūšys bei 
nustatyti apribojimai leidžia resursus tiksliau nukreipti į specifines tikslines grupes; 

⁻ Nutarime apibrėžti vertinimo kriterijai ir prioritetai nustato griežtas gaires 
ekspertams, į kokius aspektus turėtų būti atsižvelgiama vertinant stipendijų 
paraiškas; 

⁻ Stipendijos atskirtos nuo kitų intervencijos formų tokių, kaip institucinis 
finansavimas. Tai pasiekta įvedant apribojimus stipendijas gauti asmenims, 
įgyvendinantiems kultūros institucijų projektus ir už tai gaunantiems darbo 
užmokestį. Vertinimo kriterijai nurodo, kad stipendija yra ne socialinio pobūdžio 
išmoka, o parama kūrybiniam projektui įgyvendinti; 

⁻ Stipendijų nuostatai reikalauja, nustatant stipendijos mokėjimo trukmę, atsižvelgti į 
paraiškoje nurodytos veiklos išlaidas ir apimtį. Nepaisant šio pokyčio, instrumentas 
pagal savo sudėtį išlieka nukreiptas į kūrybinio proceso finansavimą - pačios išmokos 
menininkams mokamos periodiškai kas mėnesį.  

⁻ Su procesu susijusios gamybos išlaidos nėra išskiriamos atskira mokėjimų eilute ir 
turi tilpti į nutarimu nustatytus maksimalių išmokų rėmus. Tai gali būti nepalanku kai 
kurių meno sričių atstovams (pavyzdžiui, skulptoriams, vizualiųjų menų atstovams), 
kurių kūrybinis procesas gali būti susijęs su kūrinio gamybos išlaidomis. 

Valstybės stipendijos menininkams nėra vienintelis tiesioginis šaltinis, kuriuo menininkai 
gali finansuoti savo kūrybinę veiklą. Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybė yra įsteigusi 
stipendijas Kaune dirbančių menininkų kūrybiniams projektams paremti. Šio instrumento 
finansavimo taisyklės iš esmės atkartoja iki 2010 metų taikytas valstybės stipendijų 
nuostatas. Šių stipendijų taisyklėse įvedamas teritorinis apribojimas – remiami tik Kaune 
dirbantys menininkai, taip pat jų kiekis ir išmokų laikotarpis yra trumpesnis už valstybės 
stipendijų. Taisyklės numato iki 25 procentų stipendijų skirti jauniems menininkams. Yra ir 
daugiau savivaldybių stipendijų teikimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto bei Šiaulių 
miesto savivaldybės turi stipendijų, skirtų jauniems menininkams įgyvendinimo patirties. 
Tokio pobūdžio regioninės iniciatyvos švelnina regioninius finansavimo skirtumus, skatina 
menininkus pasilikti šias stipendijas įsteigusiuose miestuose. 

Jaunų menininkų parama stipendijomis 2012 – 2013 metais 

2012 – 2013 metų laikotarpiu buvo skirta 474 valstybės stipendijos menininkams ir tam 
buvo panaudota daugiau nei 4,5 mln. litų. Finansavimo sprendimų dokumentai neparodo, 
kokia dalis šių lėšų buvo skirta jauniems menininkams. Tačiau šio tyrimo metu atlikta 
stipendijų paraiškų analizė leidžia daryti apytikslį jaunų menininkų finansavimo 
intensyvumo vertinimą. Analizės metu buvo surinkti duomenys apie 56,5% sėkmingų 
paraiškų – remiantis paraiškose pateikta informacija pareiškėjai buvo priskirti skirtingoms 
amžiaus grupėms. Stipendininkų paraiškų analizė parodė, kad apie 38% paraiškų 
stipendijoms gauti teikė iki 35 metų amžiaus menininkai. Apie trečdalis šių paraiškų buvo 
sėkmingos. 
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Svarbūs finansavimo skirtumai tarp amžiaus grupių atsiskleidžia analizuojant skirtingas 
stipendijų rūšis bei skirtingoms amžiaus grupėms priklausantiems pareiškėjams skiriamų 
išmokų dydžius. Valstybės stipendijos kūrybiniams projektams įgyvendinti buvo skiriamos 
21,6% jaunų (iki 35 m. amžiaus) pareiškėjų ir 26,1% vyresnių nei 35 metų amžiaus 
pareiškėjams. Šiek tiek didesni skirtumai matomi edukacinių stipendijų paraiškose. Apie du 
trečdaliai šių paraiškų buvo patvirtintos. Tarp jų - 61,9% jaunų menininkų paraiškų ir 69,1% 
paraiškų, kurias teikė virš 35 metų amžiaus menininkai. Analizė parodė, kad stipendijos 
jauniems menininkams buvo skiriamos trumpesniam laikotarpiui. Atitinkamai išmokų dydis 
buvo mažesnis. Jauniems menininkams valstybės individualios ir edukacinės stipendijos 
buvo skiriamos apytiksliai 0,7 mėnesio trumpesniam laikotarpiui. Tačiau jauni menininkai 
taip pat dažniau teikia paraiškas edukacinėms stipendijoms, kurių laikotarpiai ir išmokų 
dydžiai yra trumpesni. 

3 Paveikslase pateikti duomenys, kuriuose yra lyginama jaunų ir vyresnių menininkų parama 
individualiosiomis ir edukacinėmis stipendijomis. Verta pastebėti, kad jauni menininkai 
2012-2013 m. laikotarpiu dažniau nei vyresni menininkai gavo edukacines stipendijas, tuo 
tarpu vyresni menininkai 2,5 karto dažniau nei jauni menininkai gavo individualias 
stipendijas. Taip pat pastebima, jog vyresniam menininkui, gaunančiam individualią 
stipendiją, vidutiniškai skiriama didesnė išmoka nei tą pačią stipendiją gaunančiam jaunam 
menininkui. Viso 2012-2013 m. menininkams buvo išmokėta 3,95 mln. Lt individualiosiomis 
stipendijomis, iš jų vyresnių menininkų stipendijoms buvo skiriama beveik 3 kartus daugiau 
lėšų nei jauniems menininkams. 

3 Paveikslas. Jaunų menininkų parama valstybės stipendijomis 2012 – 2013 metais 

Pastaba: Mėlyna spalva pažymėti duomenys apie jaunų menininkų (iki 35m amžiaus) paraiškas, gelsva – duomenys apie vyresnių nei 35 m. 
amžiaus menininkų paraiškas. Apytiksliai Įvertinimai pagal amžiaus grupę parengti remiantis duomenimis apie 266 paraiškas  - 56,5% visų 
sėkmingų paraiškų. Skirtų stipendijų skaičius ir bendra stipendijoms skirta suma apskaičiuota remiantis įsakymais dėl stipendijų skyrimo 
2012-2013 metams. Vidutinis vienam menininkui skiriamų išmokų dydis apskaičiuotas remiantis 266 paraiškų duomenimis. Bendra 
duomenų paklaida su 95% patikimumu yra 4%. 
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Pagrindinius šių grupių finansavimo skirtumus sudaro tai, kad jauni menininkai dažniau 
teikia paraiškas edukacinėms stipendijoms ir dažniau gauna finansavimą tokio pobūdžio 
projektams. Atitinkamai tokiems projektams jie gauna mažesnes išmokas. Taip pat matomos 
tendencijos šiek tiek palankiau finansuoti vyresnių menininkų projektus. Reikia pabrėžti, kad 
šie įvertinimai yra apytiksliai. Nesant nuosekliai renkamų stebėsenos duomenų – paraiškų 
registro, kuriame būtų renkama visa informacija apie pareiškėją, paraiškos statusą bei 
finansavimo intensyvumą – galima daryti tik apibendrintus įvertinimus, koks šiuo metu yra 
jaunų menininkų finansavimo intensyvumas. Jaunų menininkų pateiktų paraiškų kiekio ir jų 
sėkmingumo skirtumai taip pat matomi ir tarp skirtingų meno sričių pareiškėjų. Pavyzdžiui, 
šokio, tarpdisciplininio meno, dizaino sričių pareiškėjai dažniau yra iki 35 metų amžiaus. 
Dailės ir literatūros – vyresni. Tačiau neturint pilnų stebėsenos duomenų negalima daryti 
griežtų išvadų apie skirtingų meno sričių finansavimo skirtumus skirtingose amžiaus 
grupėse. Šioje statistikoje taip pat atsispindi kultūros darbuotojams – bibliotekininkams ir 
muziejininkams - skirtos stipendijos. 

2.2. Kultūros rėmimo fondas 

Kultūros rėmimo fondas yra pagrindinis kultūros projektų finansavimo šaltinis Lietuvoje. 
Finansavimo apimtimis jis lenkia visas kitas LR kultūros ministerijos strateginio plano 
programas, skirtas kultūros projektų finansavimui. Todėl atliekant jaunų menininkų 
finansavimo analizę negalima neatsižvelgti į šio šaltinio poveikį jauniems menininkams. 
Tačiau tyrinėti fondo veiklos poveikį jauniems menininkams nėra lengva. Paramos 
administravimo procesuose jauni menininkai nėra išskirti iš kitų tikslinių grupių. Jaunų 
menininkų projektų finansavimas buvo vienas iš fondo gairėse18 numatytų prioritetų, tačiau 
nėra prieinamų stebėsenos duomenų kaip šis prioritetas buvo įgyvendinamas. Šios studijos 
rengimo metu įgyvendinta apklausa suteikia duomenų apie 2012 – 2013 metais finansuotus 
jaunų menininkų projektus ir suteikia galimybę iš dalies užpildyti šias stebėsenos spragas. 

Paramos reglamentavimas ir finansavimo sprendimų priėmimas 

Kultūros rėmimo fondo veikla reglamentuojama įstatymu19, kuris gana glaustai apibrėžia 
fondo veiklą, finansavimo šaltinius ir kitus fondo valdymo klausimus. Įstatymas nurodo, kad 
„Fondo lėšos naudojamos kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms, 

atrinktoms viešojo konkurso būdu, finansuoti“. Iki 2013 metų sprendimus dėl fondo lėšų 
skyrimo priimdavo fondo taryba, o nuo 2014 metų juos priims naujai sukurta institucija - 
Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinis dokumentas, nusakantis paramos tikslus ir prioritetus 
yra paramos gairės. Be techninių paramos teikimo procedūrų gairėse taip pat nustatomos 

rėmimo sritys ir jų prioritetai, rėmimo ir vertinimo kriterijai. Iki 2013 metų fondo 
skirstomos paramos gaires nustatydavo fondo taryba, o naujoji įstatymo redakcija nustato, 
kad projektų teikimo gaires tvirtina Kultūros ministras.  

                                                        
18 2013 M. I Etapo kultūros ir meno projektų teikimo daliniam finansavimui valstybės biudžeto lėšomis gairės, 

patvirtintos Kultūros rėmimo fondo tarybos, 2012 m. rugsėjo 27 d. 

19 LR Kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2219, Vilnius. 
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Vertinant ligšiolinę fondo paramos skirstymo praktiką, fondą kaip finansavimo instrumentą 
galima įvardinti kaip netiesioginės menininkų paramos priemonę. Fondo parama neteikiama 
fizinių asmenų pateiktiems projektams, todėl menininkas į paramą iš fondo pretenduoti gali 
tik tarpininkaujant juridiniam asmeniui. Šio tyrimo metu įgyvendinta apklausa parodė, kad 
tik nedidelė dalis paraiškas KRF teikiančių įstaigų yra menininkų ar jų kolektyvų įsteigtos 
įstaigos. Paprastai fondo pareiškėjais būna įvairios kultūros projektus vykdančios 
nevyriausybinės organizacijos bei kultūros institucijos (taip pat ir biudžetinės įstaigos). Tai 
nėra palanku jauniems menininkams, kurie pradeda kūrybinę karjerą ir neturi 
susiformavusių stiprių ryšių su kultūros įstaigomis bei nėra įsitraukę į socialinius tinklus, 
kurie galėtų padėti įveikti šį institucinį barjerą.  

Paramos gairėse nurodyti prioritetai, kuriais vadovaudamasi fondo taryba priima 
finansavimo sprendimus. 2013 metai tarp fondo prioritetų buvo minimi skirtingo pobūdžio 
projektai bei  tam tikros tikslinės grupės, tarp jų ir jauni menininkai: 

„Projektams, skatinantiems Lietuvos kultūros ir meno atsinaujinimą bei tęstinumą, 

regionų iniciatyvas bei kultūros sklaidą regionuose, edukaciją ir jaunųjų menininkų 

iniciatyvas, nacionalinės premijos laureatų kūrybos sklaidą.“ 

Nors jaunų menininkų įgyvendinami projektai minimi tarp prioritetų, atitikimas šiam ir 
kitiems prioritetams nėra įvardintas kaip vienas vertinimo kriterijų, kuriais remiantis 
ekspertai rekomenduoja teikti finansavimą. Interviu programa parodė, kad iki 2013 metų 
paramos gairėse nustatyti prioritetai turėjo mažai svorio priimant finansavimo sprendimus. 
Didžiausią įtaką turėjo ekspertų vertinimas. KRF komisijos išsiskyrė iš kitų ekspertų komisijų 
tuo, kad atskirų meno šakų komisijose sprendimus priimdavo 1-2 ekspertai – taigi jų pozicija 
turėdavo didžiausią poveikį projektų finansavimui. Taryba tvirtindavo ekspertų finansuoti 
pasiūlytus projektus. Sprendimo finansuoti projektus pagrindą sudarydavo ekspertų 
pateiktas projektų meninės vertės, aktualumo, novatoriškumo bei atitikimo kitiems 
kokybiniams kriterijams vertinimas. Finansavimo prioritetai, tarp jų ir jaunų menininkų 
projektų finansavimas, sprendimo priėmimo procedūrose neturėjo įtakos.  

Paramos gairėse detalizuojamos skirtingos kultūros ir meno sritys, kurių projektus siekiama 
remti: architektūra, cirkas, dailė, fotografija, kinas, muziejai, kultūros paveldas, literatūra, 
muzika, šokis, tarpdisciplininis menas, tautodailė, teatro menas ir mėgėjų menas. Be šių 
sričių taip pat apibrėžiamos kiekvienos srities projektų rėmimo kryptys, detalizuojančios 
kokias funkcijas atliekančius projektus kiekvienoje iš meno sričių siekiama finansuoti. Beveik 
visų krypčių aprašymuose dominuoja įvairių rūšių meno sklaidos formos (parodos, leidiniai, 
kt.), mažai dėmesio skiriama kūrinių sukūrimui ir gamybai. Taigi galima teigti, kad pagal 
reglamentavimą pats instrumentas nukreiptas į kūrybinio proceso grandinės pabaigą – jis 
didina pasiūlą projektų, kuriais vykdoma kūrybinių rezultatų sklaida. Tokio pobūdžio 
parama mažiau atitinka karjerą pradedančių jaunų menininkų poreikius, kuriems kūrybinės 
karjeros pradžioje aktualiausia sukurti ir pagaminti naujus kūrinius. Tik sėkmingai 
įgyvendinus šiuos etapus atsiranda paklausa sklaidos projektų finansavimui. 
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Teiginį, kad KRF pasirinkti prioritetai ir finansavimo kryptys mažai įtakoja finansavimo 
sprendimus, patvirtina ir fondo lėšų paskirstymo stebėsenos procesų analizė. Pagrindinė 
projekto kokybinė charakteristika, kuri fiksuojama projektų stebėsenoje yra meno sritis. 
Taip pat stebimos paraiškose prašomo bei fondo tarybos sprendimu skirto finansavimo 
sumos. KRF tarnautojai taip pat mėgindavo laisvai (nenaudojant projektų tipologijos) 
apibrėžti kiekvieno projekto pobūdį. Tačiau pripažįstama, kad nuoseklesniam šių ir kitų 
stebėsenos duomenų kaupimui ir kitiems stebėsenos žingsniams įgyvendinti trūksta 
administracinių pajėgumų. 

2.3. Jaunųjų menininkų projektai 

Jaunųjų menininkų projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa yra 
vienintelis Kultūros ministerijos instrumentas, kurio tiesioginis tikslas – remti jaunų 
menininkų projektus. Šį instrumentą, kaip ir KRF paramą, galima priskirti prie netiesioginės 
menininkų paramos instrumentų – paraiškas dėl projektų dalinio finansavimo gali teikti tik 
juridiniai asmenys. Šiuo metu galiojančios finansavimo taisyklėse jaunieji menininkai 
apibrėžiami kaip meno kūryba ir menine veikla užsiimantys asmenys nuo 14 iki 35 metų. 
Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ar kuriuos organizuoja jaunieji 
menininkai. 20  Ši programa nuo aukščiau nagrinėtų programų (pavyzdžiui, valstybės 
stipendijų) skiriasi tuo, kad jos naudos gavėjais gali būti ir jauni neprofesionalaus meno 
kūrėjai. Parama taip pat gali būti teikiama ir jaunimo subkultūrų renginiams ir iniciatyvoms - 
programa turi išplėstą poveikio lauką ir apima tiek profesionalias tiek ir mėgėjų meno 
praktikas. 

Programa buvo sukurta kultūros ministro įsakymu 2007 metais.21 Jos tikslo formuluotė labai 
panaši į LR Vyriausybės Jaunųjų menininkų paramos programos tikslo formuluotę: „gerinti 

jaunųjų menininkų ugdymo, kūrybos ir jos sklaidos, profesinio tobulėjimo sąlygas bei sudaryti 

prielaidas lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno kūrėjais.“ 
Iš esmės šią programą galima būtų laikyti pagrindine jaunų menininkų paramos tikslus 
tiesiogiai įgyvendinančia programa. Jai buvo keliami šie uždaviniai, kurie atkartoja daugelį 
jaunųjų menininkų paramos programoje įvardintų priemonių: 

1. rengti Lietuvoje jaunųjų muzikos atlikėjų konkursus, jaunųjų menininkų intensyvius 
meistriškumo kursus, seminarus, kūrybines stovyklas, vasaros akademijas, plenerus, 
simpoziumus; 

2. įgyvendinti jaunųjų menininkų stažuočių programas Lietuvos nacionalinėse teatro ir 
koncertinėse įstaigose; 

                                                        
20 Jaunųjų menininkų projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės, 1. 
21 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl paramos jauniesiems menininkams projektų dalinio 

finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties ir ataskaitos formų patvirtinimo“, 2007 m. 
balandžio 6 d. Nr. ĮV-229. 
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3. sudaryti sąlygas jauniesiems menininkams kelti profesinį meistriškumą stažuotėse 
užsienyje; 

4. pristatyti jaunųjų menininkų kūrybą Lietuvoje ir užsienyje; 

5. atnaujinti interneto svetaines, pristatančias jaunuosius menininkus ir jų kūrybą; 

6. išleisti jaunųjų rašytojų knygas, įrašyti į skaitmenines ir video laikmenas jaunųjų 
kompozitorių, muzikos atlikėjų, dailininkų, fotomenininkų, teatro, šokio ir kino 
menininkų kūrinius. 

Jaunųjų menininkų projektų finansavimo taisyklės išskiria tris kriterijus, kuriais 
vadovaujantis pareiškėjams yra suteikiama parama. Finansuojami tokie projektai, kurie: 

1. Sudaro galimybes jauniesiems menininkams tobulinti profesinius įgūdžius Lietuvoje 
ir (ar) užsienyje; 

2. Skatina jaunųjų menininkų kūrybą ir (ar) jos pristatymą tradiciniais ir (ar) 
eksperimentiniais būdais; 

3. Kurių metu yra sukuriamas meno ar kultūros produktas jaunimo auditorijai. 

Prioritetas yra teikiamas projektams, kurie vyksta ne Vilniaus mieste. Per tokią pozityvią 
diskriminaciją programa skatina meninę veiklą bei jaunųjų menininkų talentų ugdymą už 
meninės veiklos centro ribų, kuriuo, kaip ir daugumoje kitų šalių, yra sostinė. Per programos 
įgyvendinimo metus finansavimo taisyklės buvo kelis kartus keičiamos. Didžioji dalis 
pakeitimų buvo techninio pobūdžio pakeitimai, pritaikantys programos įgyvendinimo metu 
sukauptą patirtį. Tačiau dalis pakeitimų taip pat veikė ir intervencijos pobūdį. Pavyzdžiui, 
laikui bėgant buvo įvestas atrankos kriterijus nurodantis, kad programa finansuojami ir tokie 
projektai, kurių sukuriami produktai skirti jaunimo auditorijai. Tai išplėtė programos 
poveikio lauką – sukūrė galimybes finansuoti jaunimo kultūros projektus. Reikia pastebėti, 
kad profesionalių jaunų menininkų bei jaunimo kultūros projektų finansavimas sukuria gana 
skirtingų projektų pasiūlą. Nors parama nukreipta į susijusias tikslines grupes jomis 
siekiama kiek skirtingų tikslų. Tokie pokyčiai visų pirma atliepia LR Vyriausybės patvirtintos 
Jaunųjų menininkų paramos programos pasikeitimus, kurie ir nulėmė naujų tikslų atsiradimą 
programos finansavimo taisyklėse. 

Savo struktūra jaunųjų menininkų projektų finansavimo programa atkartoja KRF 
finansavimo sritis. Ekspertų komisijoje yra visų meno sričių, o taip pat ir jaunimo 
populiariosios kultūros ekspertai. Programa taip pat panaši finansavimo taisyklėmis ir 
atskirų projektų finansavimo intensyvumu. Todėl į šį instrumentą galima žiūrėti kaip į KRF 
finansavimo srautą papildančią programą, kurios tikslas - padidinti jaunų menininkų 
projektų finansavimo intensyvumą. Tai yra korekcinė programa, kuri buvo įvesta 
neužtikrinus efektyvaus jaunų menininkų paramos prioritetų įgyvendinimo kituose meno 
lauką veikiančiuose instrumentuose. 



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 30 

Nuo KRF finansavimo praktikų, kurios buvo taikytos iki 2013 metų, ši programa skiriasi ne 
tik specifiniais tikslais ir Kultūros ministerijos kontrole, bet taip pat ir įgyvendinimu - 
ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo principais. Ši programa buvo sukurta įgyvendinant 
LR Vyriausybės patvirtintos Jaunųjų menininkų paramos programos uždavinius ir atliepia 
šioje programoje apibrėžtą problematiką – ne tik mažą jaunų menininkų finansavimo 
intensyvumą, bet taip pat svarbų ekspertų komisijų vaidmenį formuojant tokias tendencijas. 
Programos įvedimu iš esmės patvirtinama, kad jauni menininkai interpretuojami kaip 
specifinė kultūros politikos srities tikslinė grupė. Programos įgyvendinimo praktika rodo, 
kad tinkamas ekspertų parinkimas turi svarbų vaidmenį programos tikslų pasiekimui. O 
programos struktūros panašumas į KRF programos struktūrą rodo, kad jaunųjų menininkų 
parama iš esmės yra horizontalus uždavinys. 

Jaunų menininkų projektų finansavimo apimtys KRF ir Jaunųjų menininkų programos lėšomis 2012 – 
2013 metais 

Jaunųjų menininkų programos bei KRF paraiškos procedūromis bei finansuojamų veiklų 
pobūdžiu yra gana panašūs finansavimo instrumentai. Todėl duomenis apie šiomis 
programomis jaunų menininkų projektams teiktą finansavimą prasminga analizuoti drauge. 
2012-2013 metais Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų programa finansavo 87 
projektus. Tam buvo skirta 1,12 mln. Lt. Paramos apimtis vienam projektui svyravo nuo 4 iki 
30 tūkstančių litų. Vidutinė paramos suma (skiriamos paramos medianinis vidurkis) buvo 
11 000 Lt. 

KRF projektų stebėsena neteikia duomenų apie įgyvendinamų projektų tikslines grupes. Šio 
tyrimo metu atliktoje projektų vadovų apklausoje KRF projektų vadovams buvo pateiktas 
klausimas apie jaunų menininkų dalyvavimą jų projekte. Remiantis šiais apklausos klausimų 
atsakymais buvo suformuotas kriterijus, kuriuo remiantis buvo identifikuoti projektai savo 
savybėmis panašūs į jaunų menininkų programos finansuotus projektus. Tokiomis 
savybėmis pasižymėjo 18,8% KRF lėšomis finansuotų projektų. Išsamiau tokio finansavimo 
intensyvumo nustatymas aprašytas 3 šios ataskaitos dalyje. Šie duomenys leidžia apytiksliai 
įvertinti, kokia dalis KRF lėšų buvo skirta projektams, kurių vadovai jaunus menininkus 
įvardijo kaip pagrindinę projekto tikslinę grupę. Darant prielaidą, kad apklausos duomenys 
reprezentuoja visą KRF projektų visumą, galima teigti, kad 2012 – 2013 metų laikotarpiu 
tokių projektų buvo apie 487, jiems įgyvendinti buvo skirta apie 5,90 mln. Lt. 
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4 Paveikslas. Jaunų menininkų parama Jaunųjų menininkų programos ir KRF lėšomis 2012 – 2013 
metais 

 

  

Pastaba: Mėlyna spalva pažymėti jaunųjų menininkų programos duomenys, gelsva – KRF duomenys. Kadangi KRF stebėsenos duomenys 
neteikia informacijos apie jaunų menininkų projektų finansavimo intensyvumą. jis buvo apytiksliai įvertintas remiantis apklausos 
duomenimis. Skirta suma (mln. Lt) įvertinta, remiantis finansuotų projektų skaičiumi ir vidutinės vienam projektui skirtos paramos dydžiu 
(naudotas aritmetinis vidurkis). 

Šie duomenys rodo, kad KRF ir jaunųjų menininkų programos skiriasi finansavimo 
apimtimis, kurios nukreiptus į jaunus menininkus įtraukiančius projektus. 4 paveiksle 
pavaizduoti duomenys taip pat rodo, kad jaunųjų menininkų programos projektai skiriasi 
finansavimo intensyvumu. Jaunųjų menininkų programos projektams skiriamas vidutiniškai 
18% didesnis finansavimas nei į jaunus menininkus nukreiptiems projektams, finansuotiems 
KRF lėšomis. Pagal projektams prašomą finansavimą ir paraiškų sėkmės lygį KRF ir jaunųjų 
menininkų programos yra labai panašios. Vidutinė KRF projektų prašoma suma yra 33 tūkst. 
Lt. Jaunųjų menininkų programoje ši suma - 31,6 tūkst. Lt. Panašus ir paraiškų sėkmės lygis – 
KRF nagrinėjamu laikotarpiu finansavo 46,8% paraiškų, o jaunųjų menininkų programos 
ekspertai teigiamą sprendimą dėl finansavimo priėmė 42,4% paraiškų. Taip pat pastebima, 
kad KRF projektams, kurių pagrindinė tikslinė grupė buvo jauni menininkai, buvo skiriamas 
tokio pačio dydžio finansavimas kaip ir kitiems KRF projektams, nors jaunų menininkų 
lūkesčiai buvo didesni - jų prašoma suma projektams buvo didesnė. Vidutinis visiems KRF 
projektams skiriamos paramos dydis (skiriamos paramos medianinis vidurkis) nagrinėjamu 
laikotarpiu buvo 9000 Lt, jauniems menininkams skirtų projektų prašoma suma vidutiniškai 
siekė 22 tūkst. Lt, o vyresnių menininkų – 18 tūkst. Lt (žr. 5 paveikslą). 

87

487

0

100

200

300

400

500

600

Finansuotų projektų
skaičius

Jaunųjų menininkų programa

KRF

1,12

5,90

0

1

2

3

4

5

6

7

Skirta suma (mln. Lt.)

11

9

0

2

4

6

8

10

12

Vidutinis vienam projektui
skirtos paramos dydis
(mediana, tūkst. Lt.)



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 32 

5 Paveikslas. KRF ir jaunųjų menininkų projektuose prašoma ir gauta parama (medianinis vidurkis, 
tūkst. Lt) 2012 – 2013 metais 

 

Pastaba: Duomenys gauti remiantis apklausos rezultatais. 

Analizuojant finansavimo intensyvumą pagal meno sritis, verta pastebėti, jog jaunųjų 
menininkų projektų programos parama dažniau buvo skiriama šokio, kino, dailės, 
fotografijos bei tarpdisciplininio meno atstovams. Tuo tarpu KRF lėšomis dažniau 
finansuotos literatūros ir mėgėjų meno sritys (žr. 6 Paveikslasą). 

6 Paveikslas. Skirtingoms meno sritims teikiamo finansavimo dalis jaunųjų menininkų ir KRF 
programose 2012 – 2013 metais 
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Remiantis apibendrintais jaunųjų menininkų programos ir KRF finansavimo duomenimis (žr. 
7 Paveikslasą), didžiausią finansavimą gavo muzikos, dailės/fotografijos, teatro bei 
literatūros meno sritims skirti projektai. Lyginant meno sričių finansavimą pagal vidutinę 
skirtą sumą, pastebima, kad didesnio dydžio finansavimas buvo skirtas architektūros, kino, 
šokio, teatro bei cirko meno sričių projektams. Bendrai 2012-2013 m. laikotarpiu buvo 
finansuoti 2676 projektai, kuriems buvo skirta 35 mln. Lt. 

7 Paveikslas. Projektų finansavimo intensyvumas KRF ir jaunųjų menininkų projektų programos 
lėšomis bendrai 2012 – 2013 metais pagal meno sritis 
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(87 projektai iš 205) projektų. 2013 m. paraiškas šios programos paramai gauti teikė 
trečdaliu mažiau organizacijų nei 2012 m. Daugiausiai paraiškų teikė dailės / fotografijos, 
muzikos, kino ir šokio sričių atstovai. 
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8 Paveikslas. Jaunųjų menininkų projektų paramos programos teiktų ir patvirtintų paraiškų 
skaičius 2012 – 2013 metais pagal meno sritis 

 

Kalbant apie finansavimo intensyvumą, pastebima, jog dailės / fotografijos, muzikos, kino, 
šokio bei teatro atstovai paraiškose prašė didžiausio finansavimo. Didesnę dalį finansavimo 
gavo dailės / fotografijos ir muzikos atstovai (žr. 9 paveikslą). 
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9 Paveikslas. Jaunųjų menininkų projektų paramos programos prašytos ir gautos sumos 2012 – 
2013 metais pagal meno sritis 
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2.4. Kitos jaunų menininkų veiklą įtakojančios programos ir iniciatyvos 

Kultūros ministerijos strateginis veiklos planas išsiskiria mažos finansinės apimties paramos 
programų gausa. Aukščiau aprašytos paramos programos turi aiškiai apibrėžtus jaunų 
menininkų paramos tikslus arba prioritetus. Šios programos yra pagrindiniai jaunų 
menininkų paramos šaltiniai. Tačiau yra ir daugiau programų bei priemonių, kurios nepateko 
į šios studijos išsamios analizės lauką, bet yra įdomios tuo, kaip jose atliepiami jaunų 
menininkų poreikiai. 

Įgyvendinant didžiąją dalį šių programų taikomi panašūs finansavimo principai, kaip ir 
įgyvendinant Kultūros rėmimo fondo projektų finansavimą. Jas galima būtų vadinti 
„korekcinėmis programomis“ - jomis siekiama sukurti į specifinius (Kultūros ministerijos 
nustatomus) tikslus orientuotų projektų pasiūlą, kurios nesukuria Kultūros rėmimo fondo 
projektų srautas. Šios smulkios paramos programos taip pat užpildo tam tikrus paramos 
paklausos poreikius bei finansavimo spragas. Nemažiau svarbu ir tai, kad šių programų 
projektus vertina Kultūros ministerijos sudarytos ekspertų komisijos, kurios nuo KRF 
ekspertų komisijų skiriasi ekspertų gausa bei jų sudarymo principais. Galima išskirti šias 
2012 – 2013 metais įgyvendintas meno lauką tiesiogiai veikiančias Kultūros ministerijos 
programas, nepaminėtas ankstesniuose šios ataskaitos skyriuose: 

⁻ Skirtingų meno sričių finansavimui skirtos programos: 

- Kinas ir kino industrijos sklaidos projektų finansavimas 

- Lietuvių literatūros sklaidos programa 

- Profesionalaus scenos meno programa 

- Kūrybinių industrijų projektų dalinio finansavimo programa 

- Scenos meno projektų finansavimo programa 

- Profesionaliųjų vizualiųjų menų projektų dalinio finansavimo programa 

- Užsakomų sukurti dramos ir (ar) muzikos meno kūrinių finansavimo 
programa 

⁻ Horizontalios programos: 

- Šiuolaikinių meno kūrinių fiksavimo dalinio finansavimo programa 

- Rezidencijų projektų finansavimas 

- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinės programos 

Dalimi šių programų finansuojamos skirtingos meno sritys, o kitomis - tam tikri horizontalūs 
tikslai, tiesiogiai arba netiesiogiai veikiantys ir jaunus menininkus. Jaunų menininkų 
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finansavimo intensyvumo analizėje šios programos sudaro „pilkąją teritoriją“, apie kurios 
poveikį jaunų menininkų veiklai neturime patikimų duomenų. Šių paramos programų 
paramos taisyklėse jaunų menininkų parama dažniausiai nėra išskiriama atskiru tikslu ar 
prioritetu. Į jaunus menininkus jos nukreiptos netiesiogiai. Todėl priimant sprendimus 
didžiausią poveikį šiai tikslinei grupei turi meno srities specifika arba ekspertų nuomonės.   

Skirtingų meno sričių programos 

Skirtingoms sritims skirtų smulkaus pobūdžio programų kontekste išskirtinė yra 2013 
metais pradėta Kūrybinių industrijų projektų finansavimo programa. Ji skirta tenkinti 
finansavimo paklausą architektūros, dizaino, programinės įrangos kūrimo ir kitose srityse, 
kuriose jungiama kūrybinė bei ūkinė veikla. Ši programa atliepia į kitose programose 
matomus finansavimo pasiūlos trūkumus. Pavyzdžiui, iki 2013 metų kultūros rėmimo fondas 
iš šių sričių rėmė tik architektūros projektus. Architektūros ir dizaino praktikams tik nuo 
2010 metų skiriamos valstybės stipendijos, jų skiriamas palyginti mažas kiekis. Lietuvos 
kontekste kultūros industrijų projektų rėmimo praktikos yra naujas reiškinys, todėl tokio 
pobūdžio finansinė parama yra ypač svarbi jauniems menininkams, kurie pradeda įsitvirtinti 
šiame kultūros lauke ir jį formuoti. Tai patvirtina šios programos naudos gavėjų sąrašai – 
didžioji dauguma šios programos naudos gavėjų yra jaunų menininkų iniciatyvos. 

Paramą gaunančių menininkų amžiumi išsiskiria kino paramos programos. Didelės apimties 
kino projektų įgyvendinimui reikalinga kūrybinė branda. Todėl čia mažiau tinkama 35 metų 
kaip jauno arba debiutuojančio menininko amžiaus riba. Tokio amžiaus ir vyresni menininkai 
dažnai kuria savo pirmuosius debiutinius projektus. Iki 2012 metų kino debiutai ir gamyba 
buvo finansuojami iš skirtingų – Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo – programų. 
Toks atskyrimas neturėjo aiškaus pagrindimo, programos taip pat ženkliai skyrėsi 
finansavimo intensyvumu. O tai didino įtampą tarp jaunų ir patyrusių kino meno kūrėjų. Šiuo 
metu Lietuvos Kino Centro įgyvendinamose programose atskiriami kino debiutų ir kino 
gamybos projektai. Jie skiriasi finansavimo intensyvumu bei menininkų, kurie gali teikti 
paraiškas kūrybiniu statusu. Kino debiuto projektams keliami mažesni reikalavimai. Tokiu 
būdu sukuriama saugi konkurencinė aplinka, kurioje pradedantys kino meno kūrėjai gali 
įgyti reikalingos patirties.   

Kūrybinių industrijų ir kino paramos programų pavyzdžiai rodo, kad skirtingų meno sričių 
programose parama jauniems menininkams gali būti gana netolydi. Ji priklauso nuo 
konkrečios meno srities specifikos bei su programos projektais dirbančių ekspertų 
vertinimų.  

Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų parama 

Be paminėtų vertikalaus pobūdžio (į atskiras meno sritis nukreiptų) programų Kultūros 
ministerija įgyvendina ir kelias horizontalias programas ir iniciatyvas, kurių tikslai nukreipti 
į daugelį meno sričių ir taip pat gali būti sietini su jaunų menininkų poreikiais. 

Viena tokių programų yra meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų paramos programa. 
Šia programa finansuojamos meno kūrėjų sąjungų statusą turinčių organizacijų kūrybinės 
programos. Programa buvo sukurta aktyviai veikiant meno kūrėjų asociacijai, vienijančiai 
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didžiąją dalį Lietuvoje veikiančių meno kūrėjų sąjungų. Pagrindinis šios programos steigimo 
argumentas buvo įstatymu suteikiamas išskirtinis meno kūrėjo organizacijų statusas, šioms 
organizacijoms priskiriantis tam tikras pareigas, kurių įgyvendinimui reikalingos papildomos 
lėšos.  

Šios programos projektai iš kitų programų išsiskiria tuo, kad programos finansavimas 
skiriamas visai kūrybinei programai (projektų visumai), o ne konkrečiam kūrybiniam 
projektui įgyvendinti. Programa taip pat išsiskiria atskirų projektų finansavimo intensyvumu, 
o taip pat tuo, kad projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 35 procentų, o 
nenumatytos išlaidos – iki 20 procentų prašomų lėšų sumos. Programos įgyvendinimo 
praktikoje administravimo išlaidos siekia vidutiniškai apie 20 procentų prašomos sumos.  Tai 
yra didelis tokių išlaidų finansavimo intensyvumas, lyginant su kitomis programomis. Galima 
teigti, kad ši programa skirta ne tik organizacijų kūrybinėms programoms, bet taip pat ir šių 
organizacijų veiklos išlaidoms finansuoti. 2012 metais šia programa buvo finansuota 16 meno 
kūrėjų organizacijų, jiems paskirstant 1.300.000 Lt lėšų. 2013 metais buvo skirta 2.000.000 Lt 
ir finansuotos 16 organizacijų kūrybinės programos. Ši programa išsiskiria ne tik finansavimo 
intensyvumu, bet taip pat skiriamos paramos skirtingoms organizacijoms dydžiais. 
 
Šio tyrimo kontekste programa svarbi dėl jos taisyklėse nustatyto reikalavimo teikiamuose 
projektuose atliepti jaunų menininkų poreikius. Ilgą laiką meno kūrėjų sąjungos buvo 
kritikuojamos dėl jų uždarumo. Vidutinis Lietuvoje veikiančių meno kūrėjų sąjungų narių 
amžius yra aukštas. Savo kūrybinės sklaidos veikloje jos dažnai propaguoja nusistovėjusias 
kūrybines praktikas, kurios mažai aktualios jauniems menininkams. Todėl dalyvavimas 
sąjungų veikloje jauniems menininkams dažnai nėra patrauklus. Kita vertus kūrėjų sąjungos 
yra išskirtinis meno lauko veikėjas. Jos disponuoja infrastruktūra, kuri padeda įgyvendinti 
didesnio masto kūrybinių rezultatų sklaidos projektus. Narystė jose taip pat suteikia 
simbolinio kapitalo, su ja siejamos ir socialinės garantijos. Taigi sąjungos disponuoja jauniems 
menininkams svarbiais resursais. Menkas jaunų menininkų dalyvavimas sąjungų veikloje gali 
būti paaiškinamas ir tuo, kad reikalavimai meno kūrėjo statusui gauti yra aukšti ir jis 
suteikiamas turint daugiau kūrybinės patirties. Tai iš esmės yra ne tik menininkus 
jungiančios, bet ir statusą suteikiančios organizacijos. O tai jas daro mažiau prieinamas 
jauniems, karjerą pradedantiems menininkams. 
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10 Paveikslas Meno kūrėjų organizacijų kūrybinėms programoms skiriamų lėšų paskirstymas 2012 
– 2013 metais 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Internetinė prieiga: 
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Meno_kureju_organizaciju_kurybines_progr/238 

 
Atsižvelgiant į šį jaunų menininkų menko dalyvavimo meno kūrėjų sąjungų veikloje 
kontekstą paramos taisyklėse buvo nustatytas reikalavimas, kad teikiami projektai sudarytų 
sąlygas jaunų meno kūrėjų kūrybos sklaidai ir profesiniam meistriškumui tobulinti. 
Taisyklėse taip pat numatyta, kad jaunų menininkų kūrybos arba sklaidos projektai turi 
sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų programos veiklų. Nepaisant šių jauniems menininkams 
palankių nuostatų, programos įgyvendinimo procedūros nėra pakankamos šių nuostatų 
įgyvendinimui užtikrinti. Šios programos paraiškas vertina 7 ekspertų komisija, kurios 5 
ekspertai yra deleguoti meno kūrėjų asociacijos. Parama teikiama remiantis paraiškoje 
siūloma kūrybine programa, kurios įgyvendinimą taip pat vertina ta pati ekspertų komisija. 
Tokio vertinimo metu galimas interesų konfliktas, nes didžioji dalis komisijos narių tiesiogiai 
atstovauja paramos gavėjus. Iš paskutinių paramos sprendimų galima įžvelgti tendenciją, kad 
organizacijos, kurių neatstovauja meno kūrėjų asociacija, tarp jų ir tokios, kurių didžiąją dalį 
narių sudaro jauni menininkai (pavyzdžiui šokio, tarpdisciplininio meno), gauna ženkliai 
mažesnes paramos sumas. Taigi šios programos atveju prielaida, kad jauni menininkai 
finansuojami panašiu intensyvumu kaip KRF ar valstybės stipendijose nėra tinkama. Esant 
tokiai ekspertų komisijos sudėčiai programos tikslų, įskaitant tikslą remti jaunus 
menininkus, įgyvendinimas yra mažai kontroliuojamas. Dėl menkos projektų įgyvendinimo 
kontrolės taip pat galimas paramos dubliavimas – iš šios programos gali būti finansuojami 
projektai, kurie jau buvo finansuoti KRF arba kitų KM programų. 

0 Lt

50.000 Lt

100.000 Lt

150.000 Lt

200.000 Lt

250.000 Lt

300.000 Lt

350.000 Lt

V
il

n
ia

u
s 

kr
aš

to
 t

au
to

d
ai

lin
in

kų
m

en
o 

kū
rė

jų
 b

en
d

ri
ja

Li
et

u
vo

s 
ta

rp
d

is
ci

p
li

n
in

io
m

en
o 

kū
rė

jų
 s

ąj
u

n
ga

Li
et

u
vo

s 
kr

aš
to

va
iz

d
ži

o
ar

ch
it

ek
tų

 s
ąj

u
n

ga

Ši
u

ol
ai

ki
n

io
 š

ok
io

 a
so

ci
ac

ija

N
ac

io
n

al
in

ė 
žu

rn
al

is
tų

 k
ū

rė
jų

as
oc

ia
ci

ja
Li

et
u

ov
os

 t
au

to
d

ai
lė

s 
m

en
o

kū
rė

jų
 a

so
ci

ac
ij

a

Li
et

u
vo

s 
d

iz
ai

n
er

ių
 s

ąj
u

n
ga

Li
et

u
vo

s 
m

u
zi

kų
 s

ąj
u

n
ga

Li
et

u
vo

s 
li

te
ra

tū
ro

s 
ve

rt
ėj

ų
są

ju
n

ga
Li

et
u

vo
s 

ki
n

em
at

og
ra

fi
n

in
kų

są
ju

n
ga

T
ea

tr
o 

są
ju

n
go

s 
m

en
o 

kū
rė

jų
as

oc
ia

ci
ja

Li
et

u
vo

s 
fo

to
m

en
in

in
kų

są
ju

n
ga

Li
et

u
vo

s 
ra

šy
to

jų
 s

ąj
u

n
ga

Li
et

u
vo

s 
ar

ch
it

ek
tų

 s
ąj

u
n

ga

Li
et

u
vo

s 
d

ai
li

n
in

kų
 s

ąj
u

n
ga

Li
et

u
vo

s 
ko

m
p

oz
it

or
ių

 s
ąj

u
n

ga

Skirta dalinio finansavimo suma 2012 m. Skirta dalinio finansavimo suma 2013 m.

Organizacijos, 
kurios nėra 

LMKA nariai 



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 40 

Rezidencijų projektų finansavimas 

2012 metais įdiegta Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų projektų programa yra viena iš 
programų nukreiptų į daugelio meno sričių kūrėjus. Rezidencijų programos yra Europoje 
plačiai paplitusi tiek kūrybinio proceso tiek ir profesinės raidos bei socialinių tinklų kūrimo 
priemonė. Rezidencijų metu menininkai gali pasinaudoti techninėmis rezidencijų 
galimybėmis savo kūrinių įgyvendinimui, atsidėti kūrybiniam procesui bei pasikeisti 
idėjomis su menininkais iš kitų šalių. Ši priemonė veikia ir kaip kultūrinių idėjų importo 
priemonė – Lietuvoje reziduojantys užsienio menininkai supažindina su savo kūryba bei 
pasidalina savo kūrybine patirtimi. Pritraukdamos aktyvius užsienio menininkus rezidencijų 
programos sukuria kultūrinės sklaidos, tarpkultūrinio pasikeitimo bei profesinio tobulėjimo 
galimybes vietovėse, kuriose jos įgyvendinamos. Ši priemonė suteikia galimybes kurti 
kultūros židinius mažiau išsivysčiusiose vietovėse. 

Išskirtinė Kultūros ministerijos įgyvendinamos rezidencijų programos savybė yra ta, kad šios 
programos parama suteikiama tik užsienio menininkų rezidavimui ir su tuo susijusių išlaidų 
padengimui. Rezidencijų programų galimybėmis paprastai naudojasi jauni menininkai - dėl 
mažesnių profesinių bei šeimos įsipareigojimų jie yra mobilesni. Šios programos atveju 
naudos gavėjai yra tik užsienio menininkai todėl ji mažai veikia Lietuvos jaunų menininkų 
kūrybinę padėtį. 

Jaunų menininkų premijos 

Jauniems menininkams teikiamos premijos yra nedidelės apimties, bet šio tyrimo kontekste 
svarbi Kultūros ministerijos administruojama iniciatyva. Šios premijos buvo įsteigtos kaip 
viena 2003 metais Vyriausybės patvirtintos Paramos jauniesiems menininkams programos 
įgyvendinančių priemonių. Jaunųjų menininkų paramos programos administravimą 
perkeliant į Kultūros tarybą ši priemonė administruojama kultūros ministerijoje kaip atskira 
iniciatyva.  

Kasmet skiriamos trijų rūšių jaunojo menininko premijos: Debiuto, Muzikos atlikėjo ir 
Jaunojo kūrėjo. Premijos skiriamos menininkams, kurie per pastaruosius metus išsiskyrė 
savo kūrybinės veiklos rezultatais. Tai nedidelės apimties (apie 3000Lt) premijos, kurių 
tikslas įvertinti jaunųjų menininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar 
aktyvesnei kūrybinei raiškai. Premija veikia kaip vienkartinė paskata už jaunų menininkų 
pasiekimus. 

Laureatus atrinkti šioms premijoms yra sudėtinga, nes gaunama apie 50 paraiškų iš įvairių 
meno sričių. Kandidatai svarstomi vienoje komisijoje, kurios sudėtyje yra įvairių meno sričių 
ekspertų. Dėl pasirinkto premijų skaičiaus tik pusė meno sričių atstovų tais metais gauna 
premijas. Taip pat egzistuoja svarbių skirtumų tarp meno sričių. Pavyzdžiui ypač retai 
premijos suteikiamos literatams. Muzikams skirta atskira premijos rūšis, jų laureatai taip pat 
pristatomi atskirame renginyje. Tuo tarpu kitų meno sričių laureatai pagerbiami ministerijos 
renginyje, kuriame įteikiama dauguma ministerijos įsteigtų premijų. Lietuvoje taip pat yra 
sėkmingų privačių premijavimo pavyzdžių, tokių kaip „Jaunojo tapytojo prizas“. Tokie 
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premijavimo pavyzdžiai gali būti naudojami kaip atskaitos taškas vystant premijavimo 
praktikas bei vertinant šios intervencijos sėkmę. 

Premijavimas yra viena daugelyje šalių taikomų kūrybinės veiklos skatinimo priemonių. 
Jauni menininkai negali pretenduoti į Vyriausybės ar Nacionalines premijas todėl speciali 
jauniems menininkams skirta premija yra svarbi alternatyva nukreipta į jaunus menininkus. 
Pagrindinė tokio instrumento nauda paprastai siejama ne su gaunamos premijos dydžiu, bet 
su prestižu bei viešumu, gautu per premijos paskelbimo renginius. Premijos suteikimo faktas 
gali palengvinti tolesnę kūrybinę karjerą – pritraukti meno kuratorių ir vadybininkų dėmesį, 
padėti gauti finansavimą stažuotėms ar tolesniems kūrybiniams projektams. Taigi premijos 
gavimo faktas veikia kaip tam tikra kokybės žymė, kuri pasitarnauja tolesnėje karjeroje. Nors 
premijos išmokos dydis ar kitos skatinimo formos (kaip apmokamos rezidencijos programos 
ir pan.) prisideda prie premijos prestižo sukūrimo, svarbi premijos prestižo augimo prielaida 
taip pat yra jos pastovumas ir tinkamas premijavimo viešinimas pasitelkiant specialius 
laureatų kūrybą pristatančius renginius, kitas ryšių su visuomene priemones. 

Kultūros institucijų iniciatyvos 

Menininkų karjeroje svarbų vaidmenį turi ryšių sukūrimas su meno lauke veikiančiomis 
institucijomis ir įsitraukimas į jų veiklą. Valstybės kultūros institucijos ir savivaldybių 
kultūros įstaigos disponuoja svarbiais resursais menininkų kūrybinių projektų 
įgyvendinimui. Didžiosios dalies meno institucijų nuostatuose taikoma formuluotė „sudaryti 
sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio scenos meno kūrėjams 
ir atlikėjams pristatyti savo kūrybą Teatro meno programose“. Ši nuostata būdingiausia 
scenos meno institucijoms, o pavyzdžiui Šiuolaikinio meno centro nuostatuose jauni 
menininkai nėra minimi. Nuostata įpareigoja šias institucijas pristatyti jaunų menininkų 
kūrybą.  

Šio tyrimo metu įgyvendinta interviu programa parodė, kad valstybinės kultūros įstaigos 
pasirenka gana panašias strategijas jaunų menininkų kūrybos pristatymui - rengiami 
specializuoti renginiai, scenos meno institucijos dalį pastatymų skiria jauniems talentingiems 
menininkams. Nors esama institucinių skirtumų iš esmės galima teigti, kad nuostatos 
pristatyti jaunų menininkų kūrybą yra laikomasi. Nuostatų laikymosi priežiūrą ministerija 
atlieka deleguodama ministerijos tarnautojus į institucijų tarybas. Jaunų menininkų kūrybos 
pristatymas tarybos posėdžiuose nėra aktyviai diskutuojamas klausimas – tai vienas iš 
daugelio institucijų įgyvendinamų tikslų. Įgyvendindamos jaunų menininkų projektus 
valstybinės kultūros institucijos turi rasti kompromisą su reikalavimu išlaikyti aukščiausią 
savo produkcijos ir renginių kokybę. Todėl pristatoma tik aukštos kokybės bei institucijų 
veiklos formatą atitinkanti jaunų menininkų kūryba. Tokiomis aplinkybėmis valstybės 
kultūros institucijų parama nėra pagrindinis jaunų menininkų paramos šaltinis. Taip pat nėra 
patikimo būdo kaip remiantis šioje studijoje taikomais metodais būtų galima įvertinti šių 
įstaigų veiklos ir/ar institucinio finansavimo dalį, skiriamą jaunų menininkų projektams 
įgyvendinti. Dėl šios priežasties kultūros institucijų įgyvendinami jaunų menininkų projektai 
patenka už šios studijos tyrimo lauko.  
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3. TIKSLINĖS GRUPĖS POREIKIŲ BEI POŽIŪRIO Į 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ ANALIZĖ 

Šioje dalyje apibendriname programų naudos gavėjų apklausomis surinktus duomenis. 
Antrajame skyriuje pristatyta įgyvendinamų programų aprašomoji analizė buvo atlikta 
remiantis paramos programas reglamentuojančiais dokumentais, stebėsenos duomenimis 
bei interviu su už šių programų įgyvendinimą atsakingais tarnautojais. Iki šiol buvo 
įvardijamos tik iš literatūros apžvalgos kylančios prielaidos apie tikslinės grupės poreikius. 
Tyrimo metu atliktos apklausos padeda šias prielaidas patikrinti ir susidaryti platesnį 
programų tikslinių grupių poreikių vaizdą.  

Apklausų metų buvo surinkta daug bendro pobūdžio duomenų – didžioji dalis problemų, su 
kuriomis susiduria programose dalyvaujantys ar finansavimą gauti mėginantys menininkai 
yra panašios visose amžiaus grupėse. Tačiau apklausų duomenys taip pat atskleidžia tam 
tikrų skirtumų tarp šių tikslinės grupės pogrupių. Apklausų duomenimis buvo tikrinama kiek 
projektus įgyvendinančių jaunų menininkų ar tokių projektų vadovų nuostatos skiriasi nuo 
vyresnių menininkų ir jų projektus įgyvendinančių projektų vadovų nuostatų. Šie duomenys 
leidžia išklausyti ir kritiškai įvertinti tikslinės grupės požiūrius ir tokiu būdu šio tyrimo turinį 
priartinti prie jų problematikos. 

3.1 Kelios įžvalgos apie jaunų menininkų kūrybinę bei socialinę padėtį 

Kaip tai buvo paaiškinta įvadiniame skyriuje šio tyrimo pagrindinis tikslas yra menininkų 
paramos priemonių tinkamumo ir efektyvumo įvertinimas. Atlikto tyrimo metodai nėra 
tinkami išsamiam jų socialinės bei profesinės (kūrybinės) padėties aprašymui. Tokio 
pobūdžio tyrimas būtų labai reikalingas. Jis padėtų tiksliau formuluoti profesionalaus meno 
politiką, aiškiau apibrėžti šios politikos tikslus, geriau pagrįsti ir vystyti politiką 
įgyvendinančias priemones. Tačiau tokio tyrimo įgyvendinimui reikalingi visus (ne tik 
dalyvaujančius paramos programose) menininkus reprezentuojančių apklausų duomenys, 
taip pat išsami interviu programa, kuri atskleistų skirtingose meno srityse dirbančių 
menininkų problemas, padėtų suformuluoti apklausos būdu matuojamus teiginius. Šiam 
tyrimui prieinami laiko ir finansiniai resursai neleido išsikelti tokių tyrimo tikslų. Tačiau 
nepaisant šio tyrimo metodologinių apribojimų, stipendijų pareiškėjų apklausa iliustruoja 
tam tikrus skirtumus tarp skirtingoms amžiaus grupėms priklausančių menininkų. Šie 
duomenys taip pat leidžia daryti bendrojo pobūdžio žvalgomąsias įžvalgas apie menininkų 
socialinę padėtį. 
 

Pavyzdžiui, 11 Paveikslase pateiktas respondentų visiško pritarimo teiginiams apie jų 
darbinę padėtį pasiskirstymas pagal amžiaus grupę rodo, kiek menininkų kūrybiniai 
gebėjimai padeda jiems darbo rinkoje. Jauni menininkai dažniau nurodė, jog savo 
pagrindiniame darbe panaudoja savo kūrybinius įgūdžius ir gebėjimus (53,4 proc.), tačiau jų 
pajamos yra nepastovios, jos ženkliai svyruoja (40,4 proc.). Duomenys taip pat rodo, kad šiuo 
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metu pajamų iš savo kūrybinės veiklos gauna 19,1 proc. apklausoje dalyvavusiųjų jaunų 
menininkų. Tuo tarpu vyresni menininkai dažniau nurodė, jog susiduria su pajamas užtikrinti 
galinčių darbų / užsakymų trūkumu. Taip pat iš šių rezultatų matoma, jog jaunieji menininkai 
dažniau gauna pajamų iš kito darbo, kuris yra susijęs su kūrybine veikla (23,6 proc.), kai 

vyresni menininkai dažniau atlieka darbą visiškai nesusijusį su kūrybine veikla (17,7 proc.).  

11 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų darbinė padėtis pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo „Visiškai sutinku“ pasirinkimo į klausimą „12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais 
jūsų darbinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

12 paveiksle toliau detalizuojamas kūrybinės ir darbinės veiklos santykis. Vyresni 
menininkai dažniau nurodė, jog pastaraisiais metais dirbo pilnu intensyvumu (37,3 proc.) bei 
atlieka daug su kūrybine veikla neapmokamo darbo (41,8 proc.). Tu tarpu jauni menininkai 
dažniau nei vyresni nurodė, jog jų pajamos iš kitų šaltinių leidžia užsiimti kūrybine veikla, ją 
finansuoti (18,0 proc.). 

Apibendrinant duomenis galima teigti, jog jaunesni menininkai labiau panaudoja savo 
kūrybinius gebėjimus darbo rinkoje, jų pagrindinius pajamų šaltinius užtikrinanti profesinė 
veikla yra labiau susijusi su kūrybine veikla. Apklausos duomenys taip pat rodo, kad nors 
jaunų menininkų darbinė ir kūrybinė veikla yra labiau susijusi, jų darbinė padėtis yra mažiau 
stabili. Tačiau reikia pastebėti, kad šie duomenys rodo tik subjektyvius darbinės padėties 
vertinimus, kuriuos pateikia stipendijų programos dalyviai, o ne plačiai menininkų 
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populiaciją apimančios apklausos respondentai. Geresnis jaunų menininkų pateikiamas savo 
padėties vertinimas nebūtinai reiškia jų aukštesnes pajamas. Jaunesnis amžius susijęs su 
mažesniais šeiminiais ir finansiniais įsipareigojimais, o tai gali įtakoti atsakymus į apklausos 
klausimus. Tačiau apklausos rezultatai patvirtina tyrimų apžvalgoje išryškintas menininkams 
būdingas darbines problemas. 

12 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų kūrybinės ir darbinės veiklos santykis pagal amžiaus grupę ir 
stipendijos rūšį 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo „Visiškai sutinku“ pasirinkimo į klausimą „12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais 
jūsų darbinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

Nemažiau iškalbingi ir svarbūs yra darbinės padėties skirtumai matomi tarp skirtingoms 
stipendijų rūšims paraiškas teikiančių menininkų. Iš 12 paveikslo duomenų matyti, jog 
individualios stipendijos gavėjai dažniau nei edukacinės stipendijos gavėjai susiduria su 
pajamas užtikrinti galinčių darbų / užsakymų trūkumu (35,1 proc.) bei pajamų nepastovumu, 
svyravimu (41,6 proc.). 12 paveiksle matome, jog individualiom stipendijom paraiškas 
dažniau teikia menininkai, nepilnu intensyvumu įsitraukę į darbo rinką, jie taip pat dažniau 
teigia atliekantys daug su kūrybine veikla nesusijusio darbo (41,6 proc.). Edukacinių ir 
individualių stipendijų pareiškėjų įsitraukimo į darbo rinką skirtumas yra labai ženklus. 
Edukacinių stipendijų pareiškėjai 40,5 proc. dažniau nei kiti menininkai nurodė, jog 
pastaraisiais metais dirbo apmokame darbe pilnu etatu (67,9 proc.). Šie duomenys leidžia 
manyti, jog prasta padėtis darbo rinkoje gali būti priežastimi teikti paraiškas individualiai 
stipendijai. Taip pat tikėtina, jog labiau į darbo rinką įsitraukę menininkai negali prisiimti 
įsipareigojimų susijusių su individualios stipendijos projekto įgyvendinimu ir dažniau linkę 
įgyvendinti edukacinių stipendijų projektus, reikalaujančius trumpalaikio įsitraukimo ir 
neatitraukiančių nuo darbinės veiklos. Tai taip pat patvirtina antrajame skyriuje pristatytus 
teiginius, jog šiuo metu taikomi stipendijų išmokų dydžiai nėra pakankami, kad taptų 
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alternatyviu pajamų šaltiniu ir atitrauktų menininką nuo su kūrybine veikla nesusijusių 

darbinių veiklų. 

Apklausoje buvo pateikiama ir klausimų, prašančių menininkų įvertinti jų socialinę padėtį 
(žr. 13 Paveikslasą). Bendros atsakymų į šiuos klausimus tendencijos rodo, kad menininkai 
linkę pritarti jog jų profesinis pasirinkimas lemia jų socialinę padėtį, o kitų darbinių veiklų 
krūviai neigiamai veikia jų kūrybinę veiklą. Pastebimi ir nedideli skirtumai tarp amžiaus 
grupių. Jaunesni menininkai dažniau sutinka su teiginiu, jog savo kūrybinei veiklai skiria bent 
pusę savo darbo laiko (30,0 proc.), dėl kitų darbų negali pakankamai laiko skirti savo 
kūrybinei veiklai (28,1 proc.), bei dėl savo profesijos turi mažesnes socialines garantijas 
(34,4 proc.). Respondentai nepritarė teiginiui dėl lytinės diskriminacijos jų kūrybinėje 
veikloje. Tačiau sekančiame skyriuje apžvelgiami duomenys rodo tam tikrų su lytimi 
susijusių dalyvavimo stipendijų programose skirtumų, kurie gali būti aiškinami ir lyčių 

vaidmenimis. 

13 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų socialinė ir kūrybinė padėtis pagal amžiaus grupę 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „13. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais jūsų kaip menininko socialinę ir 
kūrybinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę. 

Apklausos duomenys iš dalies prieštarauja iš tyrimų apžvalgos kylančioms prielaidoms apie 
jaunų menininkų ir kultūros institucijų ryšius. Stipendijų paraiškas teikiantys jauni 
menininkai dažniau nei vyresni sutinka su teiginiu, jog yra užmezgę ryšius su jų srityje 
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veikiančiomis meno institucijomis (35,6 proc.), dažniau su jomis bendradarbiauja ir dažniau 
yra patenkinti kultūros institucijų, galerijų, kultūros vadybininkų (ar agentų) paslaugomis 
(14,6 proc.). Tačiau kūrėjų sąjungų nariais buvo ketvirtis (28,9 proc.) jaunų stipendijų 
pareiškėjų, kai tuo tarpu daugiau nei pusė (56,2 proc.) vyresnių menininkų pažymėjo, 
esantys kūrėjų sąjungos nariais (žr. 14 Paveikslasą). Visgi šiais duomenimis negalima 
paremti tvirtų teiginių apie jaunų menininkų institucinius ryšius. Apklausa apima tik 
specifinę – stipendijų programoje dalyvaujančią – jaunų menininkų grupę. Pats šios grupės 

aktyvumas stipendijų programoje suponuoja kitokį santykį su kultūros lauko institucijomis. 

14 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų santykis su kultūros lauko institucijomis (pagal amžių) 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „13. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais jūsų kaip menininko socialinę ir 
kūrybinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę. 

 
Dideli ryšių su kultūros institucijomis skirtumai tarp jaunų ir vyresnių programoje 
dalyvaujančių menininkų turėtų būti giliau analizuojami tolesniuose tyrimuose. Iš pirmo 
žvilgsnio jie tarsi parodo geresnį jaunų menininkų pasirengimą įgyvendinti savo kūrybinius 
projektus. Tai svarbus konkurencinis pranašumas, kurį derėtų išnaudoti įgyvendinant šios 
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tikslinės grupės paramos priemones. Tačiau prieš priimant bet kokius sprendimus reikėtų 
surinkti daugiau kokybinių duomenų apie tai kaip toks pranašumas formuojamas, ar išties jis 
būdingas visai tikslinei grupei. 
Apklausoje menininkų pateikiami kūrėjų sąjungų veiklos vertinimo rezultatai nebuvo 
netikėti. Tiek jauni, tiek vyresni menininkai gana neigiamai vertina kūrėjų sąjungų vykdomą 
kūrėjų profesinių interesų atstovavimo veiklą, jie taip pat retai sutinka, jog sąjungos 
prisideda prie jų kūrybos sklaidos. Jaunų menininkų pateikiamas kūrėjų sąjungų veiklos 
vertinimas yra žemesnis. Tai sietina tiek su tuo, kad tik nedidelė šios tikslinės grupės dalis 
yra sąjungų nariais, o taip pat ir su bendrai žemu kūrėjų sąjungų veiklos įvaizdžiu tarp jaunų 
menininkų.  

3.2 Stipendijų pareiškėjų ir naudos gavėjų požiūris į priemonės įgyvendinimą 

Stipendijų pareiškėjų apklausos duomenys gana iškalbingai iliustruoja skirtingo statuso 
menininkų požiūrį į programą bei jų kūrybinę padėtį. Praeitame skyriuje jau pristatyti 
duomenys iliustruojantys menininkų socialinę ir kūrybinę padėtį. Tuo tarpu šioje dalyje 
apžvelgiami su programos įgyvendinimu susiję respondentų atsakymai.  

Programos dalyvių savybės 

Apklausa parodė, jog stipendijų gavėjai yra daugiausiai didžiųjų miestų gyventojai. Vilniuje 
koncentruojasi ir didžioji dalis stipendijas gaunančių jaunų menininkų - 66,0 proc. Nemaža 
likusiųjų dalis gyvena ir dirba kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (žr.15 Paveikslasą). 
 

15 Paveikslas. Respondentų įvardinta vietovė, kurioje jie dirba ir gyvena (pagal amžiaus grupę) 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „1. Kokioje vietovėje jūs gyvenate ir dirbate?“ pasiskirstymas pagal respondentų amžiaus grupę. Atrinkti tik tie 
respondentai, kurie gavo stipendiją. 

Jauni menininkai taip pat dažniau nurodė, dirbantys užsienyje arba keliuose Lietuvos 
miestuose (14,0 proc.). Tokie respondentų atsakymai visų pirma sietini su bendromis 
demografinėmis tendencijomis, o taip pat aukštųjų meno mokyklų vieta, aktyvesniu 
didmiesčių kultūriniu gyvenimu, jaunų menininkų mobilumu. 
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Analizuojant apklausos duomenis rasta įdomių skirtumų lyginant respondentus pagal lytį. 
Žemiau pateiktuose grafikuose matoma, kad tarp vyresnių stipendijų gavėjų ženkliai 
dominuoja moterys (62,2 proc.), tuo tarpu jaunų menininkų grupėje pasiskirstymas pagal lytį 
yra panašus (žr. 16 Paveikslasą). Tai galėtų būti sietina su besikeičiančiais šeiminiais 
vaidmenimis skirtingose amžiaus grupėse, o taip pat socialine padėtimi. Apklausos 
duomenys rodo jog menininkai vyrai yra labiau įsitvirtinę darbo rinkoje, dažniau gauna 
pajamų iš savo kūrybinės veiklos, nors jų pajamos yra mažiau pastovios. Kaip buvo pastebėta 
ankstesniame skyriuje darbinė padėtis įtakoja menininkų dalyvavimą stipendijų programoje. 
Tad šie lyčių skirtumai turi svarbų vaidmenį ir aktyvumui stipendijų programoje. 

16 Paveikslas. Respondentų amžiaus grupių 
pasiskirstymas pagal lytį 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Respondentų, kurių stipendijos buvo patvirtintos, amžiaus 
grupių pasiskirstymas pagal lytį. N=148. 

 

17 Paveikslas. Stipendiją gavusių ir jos negavusių 
respondentų lytis 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „2. Kokia jūsų lytis?“pasiskirstymas pagal 
tai, ar buvo patvirtinta respondentui skirta stipendija, N=266. 

 

Skirtumai tarp į apklausos klausimus atsakiusių skirtingos lyties menininkų labiausiai 
matomi socialinę ir kūrybinę padėtį iliustruojančiuose klausimuose. Tuo tarpu dalyvavimas 
programoje, patirtos išlaidos bei pasitenkinimas programos teikiama nauda yra panašiai 
iliustruojami tiek vyrų, tiek ir moterų atsakymuose. Duomenys taip pat rodo, kad nors 
stipendijas gaunančių moterų yra daugiau, tačiau taip pat daugiau buvo atmesta jų paraiškų – 
52,8 proc. į apklausą atsakiusių menininkių paraiškos buvo sėkmingos, tuo tarpu stipendija 

buvo patvirtinta 60,0 proc. vyrų (žr. 17 Paveikslasą). 

Ankstesniame skyriuje jau buvo paaiškinta, jog skirtingų rūšių stipendijoms paraiškas 
teikiantiems menininkams būdinga skirtinga darbinė ir socialinė padėtis. Tačiau skirtumai 
tarp skirtingų rūšių stipendijų pareiškėjų atsispindi ir tame, kaip jie derina kūrybines ir 
darbines veiklas, koks yra jų santykis su kultūros institucijomis. 18 paveiksle pavaizduotuose 
atsakymuose, matoma, kad individualios stipendijos gavėjai dažniau sutinka savo kūrybinei 
veiklai skiriantys bent pusę savo darbo laiko (28,6 proc.), bet tuo pačiu jie dažniau teigia dėl 
kitų darbų negalintys pakankamai laiko skirti savo kūrybinei veiklai (28,9 proc.). Jie taip pat 
prasčiau vertina savo socialines garantijas (32,8 proc.). Taigi individualių stipendijų naudos 
gavėjai yra labiau socialiai pažeidžiami, jie taip pat dažniau jaučia lytinę diskriminaciją - tai 
sietina su tuo, kad šios rūšies stipendijas dažniau gauna moterys. 
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18 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų socialinė ir kūrybinė padėtis (pagal stipendijos rūšį) 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „13. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais jūsų kaip menininko socialinę ir 
kūrybinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal stipendijos rūšį. 

Individualių ir edukacinių stipendijų naudos gavėjai taip pat skiriasi savo santykiu su 
kultūros institucijomis. 19 Paveikslase pateikti duomenys rodo, jog individualių stipendijų 
gavėjai turi tampresnius ryšius su jų srityje veikiančiomis meno institucijomis (26,4 proc.). 
Individualią stipendiją gaunantys menininkai taip pat dažniau nei kiti nurodė esantys kūrėjų 
sąjungos nariais (55,4 proc.). Tai rodo, kad įsitvirtinimas meno lauke padeda gauti didesnes 
išmokas užtikrinančias individualias stipendijas. Reikia prisiminti, kad apklausos duomenys 
rodo jog jauni menininkai šiomis savybėmis skiriasi nuo vyresnio amžiaus stipendijas 
gaunančių menininkų. Jauni menininkai turi tampresnius ryšius su kultūros institucijomis. 
Tuo tarpu vyresnių menininkų pagrindinis įsitvirtinimo meno lauke institucinis ramstis yra 
kūrėjų sąjungos. Taigi esant žemam kūrėjų sąjungų prestižui jaunų menininkų tarpe svarbų 
vaidmenį jų integracijoje į kultūros lauką suvaidina kiti meno lauko žaidėjai. Tokias 
tendencijas taip pat galima paaiškinti ir tuo, jog kūrėjų sąjungų nariais tampama įsitvirtinus 
meno lauke, įrodžius savo kūrybinius pasiekimus – tai yra svarbūs kriterijai stipendininkų 
atrankos etape, kurios metu vertinamas ir kūrybinės veiklos aprašymas. 
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19 Paveikslas. Stipendijų pareiškėjų santykis su kultūros lauko institucijomis (pagal stipendijos 
rūšį) 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „13. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apibūdinančiais jūsų kaip menininko socialinę ir 
kūrybinę padėtį?“ pasiskirstymas pagal stipendijos rūšį. 

Dalyvavimo stipendijų programoje poveikis 

Apklausos duomenys rodo, jog dalyvavimas stipendijų programoje teigiamai veikė 
menininkus. 20 paveiksle pavaizduota respondentų reakcija į teiginius apie stipendijų 
poveikį pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. Didesni skirtumai matomi lyginant šiuos 
duomenis pagal stipendijos rūšį. Respondentai, gavę edukacinę stipendiją, kur kas dažniau 
nurodė, jog stipendija suteikė galimybę užmegzti tarptautinius ryšius (78,6 proc.), pristatyti 
savo kūrybą užsienyje (58,5 proc.), mokytis, kelti savo kvalifikaciją (85,7 proc.). 
Individualios stipendijos gavėjai dažniau pažymėjo, kad stipendija suteikė galimybę 
įgyvendinti naują kūrybinį projektą (76,9 proc.). Šie skirtumai atliepia skirtingus tikslus, 
kurių siekiama įgyvendinant edukacinių ir individualių stipendijų projektus. 

Respondentų atsakymai pagal amžiaus grupes reikšmingai neišsiskyrė. Jauni menininkai 
šiek tiek dažniau nei vyresni pritarė teiginiams, jog stipendija suteikė galimybę mokytis, 
tobulinti savo kvalifikaciją (71,4 proc.), užmegzti tarptautinius ryšius (42,9 proc.) bei 
pristatyti savo kūrybą užsienyje (38,3 proc.) – tai visų pirma susiję su tuo, jog jauni 
menininkai dažniau yra edukacinių stipendijų naudos gavėjais, iš kurių ir laukiama tokio 
poveikio. Vertinant bendrai stipendijas gaunantys jauni menininkai šiek tiek pozityviau 
vertina stipendijos poveikį. Edukacinėms stipendijoms būdingi poveikiai labiau būdingi ir 
jauniems menininkams, kurie dažniau būna šios rūšies stipendijų gavėjais. Tačiau 
atsižvelgiant net ir į šiuos skirtumus reikia pastebėti, kad stipendijos jaunus menininkus 
kiek dažniau atitraukia nuo kitų veiklų. Net ir edukacines stipendijas jauni menininkai 
dažniau panaudoja naujų kūrybinių projektų įgyvendinimui. Tuo tarpu vyresni menininkai 
stipendijas dažniau įvertina kaip paskatą toliau užsiimti kūrybine veikla. 
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20 Paveikslas. Dalyvavimo stipendijų programoje poveikis (pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį) 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo „Visiškai sutinku“ pasirinkimo į klausimą „3. Kiek sutinkate ir kiek nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?“ 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

 

Finansavimo intensyvumas ir lėšų panaudojimas 

Antrame skyriuje aprašyta stipendijų instrumento logika aiškina, jog stipendijų instrumento 
įgyvendinimu siekiama atitraukti menininką nuo kitų profesinių veiklų, jog jis daugiau laiko 
galėtų skirti kūrybinei veiklai. Apklausos duomenys suteikia duomenų apie tai, kam 
stipendininkai panaudoja stipendijų išmokas. Šie duomenys taip pat leidžia daryti išvadas 
apie finansavimo pakankamumą, galimą jo poveikį menininkų elgsenai. Šie duomenys kelia 
pagrįstų abejonių dėl stipendijų išmokų dydžio pakankamumo suformuluotiems tikslams 
pasiekti.   

21 Paveikslase pateikti duomenys rodo pritarimą bendriems teiginiams apie stipendijų 
panaudojimą. Vyresni menininkai dažniau nei jauni pritarė teiginiui, jog pasinaudodami 
stipendija galėjo įsigyti paslaugų, reikalingų kūrybinei veiklai, tuo tarpu jauni menininkai 
dažniau sutiko su teiginiais, kad pasinaudojant stipendija galėjo įsigyti medžiagų, reikalingų 
kūrybinei veiklai bei, kad stipendija užtikrino pajamas, reikalingas pragyvenimo išlaidoms 
padengti. Poveikis pragyvenimo išlaidoms buvo mažiausias visose amžiaus grupėse. 

44,0%

61,2%

71,4%

38,3%

42,9%

66,7%

50,0%

26,5%

40,7%

52,8%

69,8%

27,5%

36,4%

70,8%

47,8%

33,3%

0% 20% 40% 60% 80%

Gavęs(-usi) stipendiją galėjau
atsitraukti nuo kitų veiklų ir
daugiau laiko skirti kūrybai

Stipendija suteikė galimybę
mokytis, tobulinti savo

kvalifikaciją

Stipendija suteikė galimybę
įgyvendinti naują kūrybinį

projektą

Stipendija suteikė galimybę
pristatyti savo kūrybą užsienyje

Stipendija suteikė galimybę
užmegzti tarptautinius ryšius

Stipendija paskatino mane toliau
užsiimti kūrybine veikla

Stipendija man buvo kaip mano
kūrybinės veiklos įvertinimas

Gavęs(-usi) stipendiją susilaukiau
viešumo ir susidomėjimo mano

kūrybine veikla

Vyresni menininkai Jauni menininkai

35,0%

85,7%

53,7%

58,5%

78,6%

70,7%

58,5%

34,1%

44,6%

42,7%

76,9%

19,6%

21,1%

68,9%

44,6%

29,6%

0% 50% 100%

Individuali Edukacinė



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 52 

21 Paveikslas. Respondentų visiško pritarimo išvardytiems teiginiams apie stipendijų gavimą 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo „Visiškai sutinku“ pasirinkimo į klausimą „3. Kiek sutinkate ir kiek nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?“ 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

Lyginant duomenis pagal stipendijos rūšį, matoma, kad edukacinės stipendijos labiau 
užtikrino pajamas pragyvenimo išlaidoms padengti, tuo tarpu individualios stipendijos buvo 
dažniau naudojamos įsigyti medžiagų ir paslaugų, reikalingų kūrybinei veiklai. Skirtumai tarp 
jaunų ir vyresnių menininkų čia vėlgi gali būti paaiškinami skirtingomis gaunamų stipendijų 
rūšimis.  

Siekiant tiksliau sužinoti, kaip buvo naudojamos menininkams skirtos lėšos, respondentų 
buvo prašoma įvertinti apytikslią dalį stipendijos lėšų (procentais), skirtą konkrečioms 
išlaidoms padengti. Remiantis gautais duomenimis, didžiąją dalį lėšų menininkai skyrė 
pragyvenimo išlaidoms bei išlaidoms medžiagoms ir paslaugoms, reikalingoms kūrybinei 
veiklai, padengti. Lyginant respondentų atsakymus pagal amžiaus grupes, reikšmingų 
skirtumų tarp išlaidų skyrimo nepastebėta (žr. 22 Paveikslasą). Didesni skirtumai matomi 
lyginant duomenis pagal stipendijos rūšį. Individualios stipendijos gavėjai didesnę dalį lėšų 
nei edukacinės stipendijos gavėjai skyrė pragyvenimo išlaidoms (44,0 proc.) bei išlaidoms 
medžiagoms (33,3 proc.) ir paslaugoms (28,2 proc.), reikalingoms kūrybinei veiklai, 
padengti. Tuo tarpu edukacinės stipendijos gavėjai didesnę dalį lėšų išleido kelionėms 
(47,4 proc.) bei dalyvavimui renginiuose (35,2 proc.). Šie skirtumai vėlgi susiję su skirtingų 
rūšių stipendijų projektams įgyvendinti reikalingomis išlaidomis. Mobilumo projektams 
įgyvendinti skirtos stipendijos panaudojamos kelionės išlaidoms, taip pat papildomoms 
pragyvenimo išlaidoms. Visgi šios išmokos taip pat naudojamos kūrybinei veiklai reikalingų 
prekių ir paslaugų įsigijimui. Turint omenyje individualių stipendijų paskirtį, jų 
panaudojimas pragyvenimo išlaidoms padengti yra mažas. Nors pagrindinis tokio 
instrumento tikslas turėtų būti su kūrybine veikla susijusių pajamų netekimų atstatymas, 
apklausos duomenys patvirtina išvadas, kad išmokų dydžiai nėra pakankami šiam tikslui 
pasiekti - pragyvenimo išlaidos tesudaro mažiau nei pusę visų projekto įgyvendinimo metu 
stipendininkų patiriamų išlaidų. 
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22 Paveikslas. Vidutinė patiriamų išlaidų dalis (procentais), pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį 

  

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo į klausimą: „4. Kokiom išlaidom panaudojote stipendijos lėšas?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 
Paveiksle pavaizduota, kokią vidutinę dalį stipendijos lėšų (procentais) respondentai skyrė nurodytoms išlaidoms padengti. 

Esant tokiam finansavimo intensyvumui stebimas didelis papildomo finansavimo poreikis, 
projektai nėra įgyvendinami pilna apimtimi, mažinama jų kokybė. Su teiginiu, jog didesnis 
kūrybinio projekto finansavimas būtų prisidėjęs prie didesnės projekto rezultatų kokybės 
sutinka dauguma (65,3 proc.) tiriamųjų (žr. 23 Paveikslasą). 

Atviri atsakymai į apklausos klausimus taip pat parodė, kam stipendijų gavėjai būtų linkę 
panaudoti papildomas lėšas, jei jų projektų finansavimas būtų buvęs didesnis. Didelė dalis 
menininkų teigė, jog didesnis finansavimas būtų leidęs jiems atsitraukti nuo papildomų 
darbų, labiau atsidėti savo kūrybai. Atsakymai į apklausos klausimus patvirtina, jog šiuo 
metu skiriamų išmokų dydis neleidžia to pilnai pasiekti. Stipendininkai taip pat gali patirti 
neužtikrintumo, nes pasitraukdami iš kitų profesinių veiklų jie rizikuoja prarasti kitus 
uždarbio šaltinius, o dabartinis išmokų dydis neleidžia jiems sukaupti finansinio rezervo, 
kurį galėtų panaudoti kol jie vėl įsitrauktų į darbo rinką. Didelė dalis respondentų teigia, jog 
laikotarpis, kuriam buvo skiriamas finansavimas jiems buvo per trumpas. Tai dažniausiai 
atvirų klausimų atsakymuose minima problema. Per jų stipendijai skirtą laiką menininkai 
negalėdavo pabaigti savo kūrinių, jie likdavo neužbaigti. Pasibaigus stipendijos laikotarpiui 
kūrybinis procesas sulėtėja ir kūrinių užbaigimas nusikelia ilgam laikui. Taigi 
respondentams svarbus yra ne tik išmokų dydis, bet taip pat ir laikotarpis, kuriam skiriamas 
finansavimas. Gaudami stipendijas trumpesniam laikui nei buvo planuota ir prašyta 
stipendininkai būna priversti prisiimti įsipareigojimus, kurių negali pilnai įgyvendinti. Tai 
gali sukelti netikrumo ir nerimo, ypač atėjus laikui atsiskaityti už stipendijos rezultatus. 
Stipendininkai norėtų žinoti ar pasikeičia jų įsipareigojimai, jei finansavimas suteikiamas 

13,3%

25,0%

31,2%

22,2%

28,7%

39,1%

14,7%

21,4%

29,9%

29,4%

32,5%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kitos išlaidos

Dalyvavimo renginiuose
išlaidos

Kelionės išlaidos

Išlaidos paslaugoms,
reikalingoms jūsų kūrybinei

veiklai

Išlaidos medžiagoms,
reikalingoms jūsų kūrybinei

veiklai

Pragyvenimo išlaidos

Vyresni menininkai Jauni menininkai

12,6%

35,2%

47,4%

21,5%

17,6%

28,8%

15,0%

15,3%

18,9%

28,2%

33,3%

44,0%

0% 20% 40% 60%

Individuali Edukacinė



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 54 

trumpesniam laikui nei planuota. Tokiomis aplinkybėmis, kai nėra užtikrinama finansavimo 
apimtis, finansavimui teikiami ir beveik pabaigti projektai, kurių įgyvendinimu per trumpą 
stipendijos laikotarpį menininkai yra tikri. 

23 Paveikslas. Atsakymo į klausimą: „Ar didesnis kūrybinio projekto finansavimas būtų prisidėjęs 
prie didesnės jūsų projekto rezultatų kokybės?“ pasiskirstymas 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo į klausimą: „5. Ar didesnis kūrybinio projekto finansavimas būtų prisidėjęs prie didesnės jūsų projekto rezultatų kokybės?“ 
pasiskirstymas., N=147. 

Anksčiau pristatyti duomenys rodo, jog stipendijų lėšos naudojamos ne tik pragyvenimo 
išlaidoms padengti, bet taip pat ir kūrinių gamybai, jų sklaidai. Didelė dalis respondentų 
teigė, jog papildomas lėšas būtų naudoję kokybiškesniam kūrinių išpildymui, platesnei jų 
sklaidai. Iš dalies respondentų atsakymų galima suprasti, jog jie visas gautas lėšas panaudojo 
šioms išlaidoms ir kai kuriais atvejais jų dar pritrūko. Atviruose atsakymuose atsiskleidžia ir 
skirtingų meno sričių menininkų poreikių įvairovė. Vizualaus meno atstovams svarbesnės 
galimybės įsigyti reikalingas medžiagas, dalį darbų sunku kokybiškai įgyvendinti be darbui 
tinkamų patalpų. Tuo tarpu scenos meno atstovams svarbus bendradarbiavimas su kitais 
profesionalais – jų projektai dažnai kokybiškai įgyvendinami tik kolektyve. 

Respondentų, kurie atsakė, jog didesnis finansavimas būtų prisidėjęs prie didesnės projekto 
rezultatų kokybės, taip pat buvo prašoma nurodyti keliais procentais didesnis finansavimas 
būtų leidęs pasiekti norimą rezultatą (žr. 24 Paveikslasą). Menininkų nuomone, vidutiniškai 
~60 proc. didesnis finansavimas buvo reikalingas norint kokybiškai įgyvendinti savo tikslus. 
Vyresni menininkai teigė, jog jiems reikėjo 63,1 proc. didesnio finansavimo, tuo tarpu jaunų 
menininkų lūkesčiai buvo mažesni - jie nurodė, jog jiems vidutiniškai reikėjo 52,7 proc. 
didesnio finansavimo. Tai sietina su jaunų menininkų dažniau gaunama stipendijų rūšimi. 
Lyginant duomenis pagal stipendijos rūšį, individualios stipendijos gavėjai nurodė didesnį 
finansavimo poreikį (63,6 proc.) nei edukacinės stipendijos gavėjai (44,1 proc.). Reikia 
pastebėti, kad dėl skirtingomis stipendijų rūšimis įgyvendinamų projektų pobūdžio, 
apklausos teiginių apie kokybę negalima griežtai lyginti tarp skirtingas stipendijų rūšis 
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gavusių respondentų. Tik nedidelėje dalyje mobilumo projektų papildomas finansavimas 
pagerintų projektų rezultatus. Dažniausiai papildomas finansavimas tiesiog sumažintų savų 
lėšų poreikį. Tuo tarpu įgyvendinant kūrybinį projektą papildomos lėšos iš ties gali būti 
panaudotos projekto kokybei didinti. 

24 Paveikslas. Kokybiškam projekto įgyvendinimui reikalingo papildomo finansavimo dalis 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo į klausimą: „5c. Keliais procentais didesnis finansavimas būtų leidęs pasiekti norimą projekto rezultatų kokybę?“ 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. Paveiksle pavaizduotas respondentų nurodytų procentų vidurkis, N=87. 

Jauni menininkai ženkliai dažniau nei vyresni menininkai nurodė, jog kūrybinio projekto 
įgyvendinimui naudojo kitas nei valstybės stipendijos lėšas (žr. 26 Paveikslasą). Dažniau 
kitas lėšas naudojo ir edukacines stipendijas gavę menininkai. Dažniausias papildomų 
pajamų šaltinis yra savos lėšos. Iš 26 Paveikslase pateiktų duomenų matyti, jog jauni 
menininkai įgyvendindami savo kūrybinį projektą dažniau (39,8 proc.) nei vyresni 
menininkai (25,4 proc.) papildomai naudojo savo asmenines lėšas. Tokį atsakymo variantą 

taip pat dažniau nei kiti menininkai nurodė edukacinės stipendijos gavėjai (41,7 proc.). 

25 Paveikslas. Kitų lėšų šaltinių naudojimas kūrybinio projekto įgyvendinimui pagal amžiaus grupę 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „6. Ar kūrybinio projekto įgyvendinimui naudojote kitas nei valstybės stipendijos lėšas?“ pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupę. 

Atviri atsakymai atskleidžia, jog kitų finansavimo šaltinių paieška pareikalauja iš menininkų 
daug jėgų ir laiko. Tai taip pat mažina projekto įgyvendinimo kokybę. Todėl dauguma 
menininkų papildomai projektus finansuoja iš savo asmeninių lėšų. 
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26 Paveikslas. Asmeninių lėšų naudojimas projektų įgyvendinimui pagal amžiaus grupę ir 
stipendijos rūšį 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo varianto „Jūsų asmeninės lėšos“pasirinkimo į klausimą „6b. Įvardinkite kitus finansavimo šaltinius, kuriais finansavote savo 
kūrybinį projektą?“ pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

Toks asmeninių lėšų naudojimas rodo aukštą respondentų motyvaciją įgyvendinti 
finansuojamus projektus. Tačiau matomi svarbūs skirtumai tarp skirtingų rūšių 
stipendijomis finansuojamų projektų. Apklausoje respondentų buvo klausiama, ar jie būtų 
įgyvendinę savo kūrybinį projektą, jei būtų negavę paramos. Skirtingos rūšies stipendijos 
gavėjų atsakymai šiuo klausimu ženkliai išsiskyrė (žr. 27 Paveikslasą). Dauguma (65,1 proc.) 
edukacinės stipendijos gavėjų nurodė, jog negavus paramos jiems veikiausiai nebūtų pavykę 
įgyvendinti kūrybinio projekto. Tuo tarpu individualių stipendijų gavėjai dažniau matė 
galimybę įgyvendinti projektą ir negavus finansavimo (58,8 proc.). Iš jų 26,5 proc. 
respondentų nurodė, jog veikiausiai įgyvendintų projektą savo lėšomis, bet greičiausiai 
mažesnėmis projekto apimtimis, 16,7 proc. respondentų pažymėjo, jog pavyktų įgyvendinti 

projektą gavus finansavimą iš kitų šaltinių. 
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27 Paveikslas. Ar projektas būtų įgyvendintas negavus finansavimo? 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo varianto „Jūsų asmeninės lėšos“ pasirinkimo į klausimą „7. Ar būtumėte įgyvendinę savo kūrybinį projektą, jei būtumėte negavę 
paramos?“ pasiskirstymas pagal stipendijos rūšį. 

Šie skirtumai rodo, jog individualiomis stipendijomis finansuojami projektai yra svarbi 
menininkų kūrybinės praktikos dalis. Stipendijų instrumentas visų pirma sukuria galimybes 
kokybiškiau įgyvendinti projektus, taip pat mažina neigiamas socialines pasekmes, kurias 
patiria aktyviai kuriantys menininkai, tačiau didžioji dalis projektų būtų įgyvendinti ir 
negavus finansavimo. Tuo tarpu mobilumo projektai yra labiau šalutinė menininkų veikla. Ji 
įgyvendinama esant prieinamiems finansavimo šaltiniams. Stipendijų instrumentas užima 
svarbią vietą įtraukiant menininkus į tokio pobūdžio veiklas, nes didžioji dalis projektų be 
tokio finansavimo būtų neįmanomi. Tai yra svarbios skirtingų rūšių stipendijų savybės, į 
kurias reikia atsižvelgti administruojant finansavimo priemonę, planuojant jai skiriamas 
lėšas, atskirų projektų finansavimo intensyvumą, paraiškų šaukimo dažnumą. 

Pasitenkinimas dalyvavimu programoje 

Nepaisant gana ženklaus įgyvendinamų projektų bendro finansavimo savomis lėšomis bei 
kitų įgyvendinimo problemų didžioji dalis stipendijas gaunančių menininkų yra labai 
patenkinti savo dalyvavimo programoje patirtimi. Pusė (52,9 proc.) stipendijų gavėjų teigė 
esantys labai patenkinti dalyvavimu programoje ir beveik visa likusi dalis gavėjų (45,1 proc.) 
teigė esantys gana patenkinti šia patirtimi. Didžioji dauguma (66,9 proc.) respondentų ketina 
ir ateityje dalyvauti šioje programoje. Pateikiant tokius vertinimus nebuvo ženklių skirtumų 
tarp skirtingų amžiaus grupių. Tačiau iš 28 Paveikslase pateiktų duomenų matyti, jog visišką 
pritarimą teiginiui apie ketinimą dalyvauti ateityje šioje programoje dažniau išreiškė 

jaunesni menininkai (71,7 proc.) bei edukacinės stipendijos gavėjai (71,9 proc.). 
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28 Paveikslas. Ketinimai dalyvauti stipendijų programoje ateityje (pagal amžiaus grupę ir 
stipendijos rūšį) 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Klausimo „9. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie valstybės stipendijų paramos įgyvendinimą?“ varianto „Ketinu 
dalyvauti šioje programoje ir ateityje“ vertinimo pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

Kiek tikslesnį priemonės įgyvendinimo vertinimo vaizdą galima susidaryti analizuojant 
atskirai visus projektų įgyvendinimo etapus. 29 Paveikslase pateiktas visiško pritarimo 
teiginiams apie valstybės stipendijų paramos įgyvendinimą pasiskirstymas pagal atskirus 
projekto etapus, amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. Vyresni menininkai dažniau nei jauni 
nurodė, jog lėšos buvo išmokėtos jiems tinkamu laiku (83,2 proc.), o sutarčių pasirašymo 
procesas buvo nesudėtingas (71,6 proc.). Jauni menininkai dažniau pritarė teiginiams, jog 
paraiškų parengimui skirtas laikas buvo pakankamas (58,2 proc.), paraiškos buvo atrinktos 
ir finansavimo sprendimas priimtas tinkamu laiku (30,4 proc.), rengiant paraišką 

konsultavosi su administruojančios institucijos atstovais (21,7 proc.). 

Ryškesni skirtumai stebimi analizuojant duomenis pagal stipendijos rūšį – edukacinių 
stipendijų gavėjai linkę palankiau vertinti valstybės stipendijų paramos įgyvendinimo etapus. 
Edukacinių stipendijų gavėjų bendras pasitenkinimas programa taip pat yra ženkliai didesnis 
– jeigu bendrai savo dalyvavimo stipendijų programoje patirtimi visiškai patenkinti yra 65,5 
proc. individualių stipendijų gavėjų. Tai tarp edukacinių stipendijų gavėjų visiškai 
patenkintųjų dalis yra 71,9 proc. Edukacinių stipendijų projektus įgyvendinantys menininkai 
susiduria su mažiau sunkumų, kurie būdingi individualių stipendijų projektus 
įgyvendinantiems menininkams. Visų pirma šie projektai yra paprastesni, jais prisiimama 
mažiau įsipareigojimų, jie taip pat turi aiškesnius ir lengviau apibrėžiamus tikslus 
(įgyvendinti mobilumą), o tai palengvina projekto paraiškos ir ataskaitų rengimą. Šiuose 

etapuose individualių stipendijų gavėjai susidūrė su daugiau sunkumų. 
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29 Paveikslas. Pasitenkinimas projekto įgyvendinimo etapais pagal amžių ir stipendijos rūšį 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų „Visiškai sutinku“ į klausimo „9. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie valstybės stipendijų paramos 
įgyvendinimą?“ variantus vertinimo pasiskirstymas pagal amžiaus grupę ir stipendijos rūšį. 

Sunkumus, su kuriais susiduriama atskiruose projekto įgyvendinimo etapuose, iliustruoja 
atviri atsakymai į apklausos klausimus. Dalis respondentų teigė, jog paraiškos teikimo etape 
susiduriama su neaiškumais, kokioms išlaidoms padengti galima prašyti stipendijos 
(pragyvenimo ar kūrinių gamybos išlaidoms), taip pat nebuvo aiškūs kriterijai, kuriais 
remiantis bus vertinamas kūrybinis pasiūlymas – neaišku ar instrumentas yra skirtas 
finansuoti kūrybinį projektą ar konkretaus menininko veiklą jam skiriant finansavimą už 
kūrybinius pasiekimus. Keli respondentai teigė, kad stipendijų teikimo procedūrose 
marginalizuojamos šiuolaikiškesnės meno rūšys. Tai pat nebuvo iki galo aišku kaip dažnai 
galima gauti individualias ir edukacines stipendijas, buvo išreiškiamas apgailestavimas, jog 
finansavimą galima gauti tik su pertraukomis, nes tai mažina galimybes įgyvendinti 
ilgalaikius projektus, projektų pabaigimas išsitęsia. Edukacinių stipendijų pareiškėjai teigė, 
kad į kai kuriuos renginius yra sunku gauti oficialius pakvietimus. Taip pat buvo išreikšta 
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nuomonė, jog edukacinių stipendijų paraiškos anketa bei jų vertinimo procedūros turėtų 
skirtis nuo individualių stipendijų, nes finansuojamos veiklos yra labai skirtingos. 

Apklausos respondentai išreiškė daug nuogąstavimų dėl paraiškų vertinimo. Respondentai 
pasigenda aiškių kriterijų, kuriais būtų įvertintos paraiškos, taip pat paaiškinimo, kodėl 
paraiška buvo atmesta. Atsakymai atskleidžia, jog pats paraiškos rengimas menininkams yra 
gana jautrus procesas, susijęs su jų kūrybinių pasiekimų vertinimu, todėl jie norėtų būti 
geriau informuojami apie paraiškos atmetimo priežastis. Apklausoje taip pat buvo išreikšta 
abejonių ekspertų kvalifikacija, jų bešališkumu. Buvo išreikštas pasiūlymas ekspertų 
komisijų sudėtį viešinti taip didinant pasitikėjimą jų sprendimais.  

30 Paveikslas. Šaukimų teikti paraiškas dažnumo vertinimas 

 
Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo variantų „Vienas šaukimas per metus edukacinių stipendijų paraiškoms teikti yra pakankamas“ ir „Du šaukimai per metus 
edukacinių stipendijų paraiškoms teikti yra pakankami“ į klausimą „9. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie valstybės 
stipendijų paramos įgyvendinimą?“ vertinimo pasiskirstymas. 

Kalbant apie ataskaitų rengimo etapą respondentai teigė stokojantys aiškumo, kas turėtų 
sudaryti ataskaitų turinį. Taip pat klausimų kelia, kokius įsipareigojimus turi menininkas, 
jeigu stipendija buvo skirta trumpesniam laikui – beveik visais atvejais kūrinys būna 
nepabaigtas, o įgyvendinimo metu kūrybinė idėja keičiasi. Buvo išreiškiamas papildomo 
finansavimo poreikis projektams, kurių metu būtų vykdoma stipendijos projekto metu 
sukurtų kūrinių įgyvendinimui ir sklaidai.  

Apklausos metu buvo prašoma įvertinti kiek pakankamas yra šiuo metu taikomas šaukimų 
teikti edukacines ir individualias stipendijas skaičius. Didesnė dalis (49,2 proc.) tiriamųjų 
buvo linkę nesutikti arba visiškai nesutiko, jog vienas šaukimas per metus valstybės 
stipendijos paraiškoms teikti yra pakankamas. Tuo tarpu, daugumos respondentų nuomone 
(74,3 proc.), du šaukimai per metus edukacinių stipendijų paraiškoms teikti yra pakankami. 
Tačiau reikia pastebėti, kad tokius vertinimus pateikė sėkmingai paraiškas pateikę 
menininkai ir todėl šie duomenys nebūtinai atskleidžia bendras tendencijas. Duomenys rodo, 
kad individualių stipendijų gavėjai linkę kritiškiau vertinti šiuo metu taikomą edukacinių 
stipendijų šaukimų dažnumą. Be to apklausos atviruose atsakymuose taip pat buvo pateikta 
nuomonė, jog edukacinių stipendijų šaukimai galėtų būti vykdomi 3-4 kartus per metus. 

17,1

37,9

29,1

36,4

34,9

8,8

14,3

3,1

4,7

13,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vienas šaukimas per metus valstybės stipendijų
paraiškoms teikti yra pakankamas

Du šaukimai per metus edukacinių stipendijų
paraiškoms teikti yra pakankami

Visiškai sutinku Linkęs sutikti Linkęs nesutikti Visiškai nesutinku Nežinau/ negaliu atsakyti



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 61 

31 Paveikslase pateikta informacija rodo, kad stipendijų programoje dalyvaujantys 
menininkai yra gerai informuoti apie kitas finansavimo programas bei iniciatyvas. Tiesa, 
žinomesnės yra bendro pobūdžio programos tokios, kaip Kultūros rėmimo fondo programa. 
Duomenys rodo, kad apie pusę menininkų (ypač jaunų menininkų tarpe) yra teikę paraiškas 
arba svarstę galimybes šios programos finansavimui gauti. Net 40 proc. jaunų menininkų 
teikė paraiškas ar daugiau domėjosi galimybėmis jaunųjų menininkų projektų finansavimo 
programos finansavimui gauti. Turint omenyje, jog šių programų pareiškėjais gali būti tik 
fiziniai asmenys, tai yra ženklus aktyvumas. Mažiau yra žinoma apie naujas ir specializuotas 
programas, tokias kaip kūrybinių industrijų projektų dalinio finansavimo programa ar 

rezidencijų projektų finansavimo programa. 

Šis apklausos klausimas taip pat svarbus vertinant premijų efektyvumą. Apklausa rodo, jog 
debiuto premija yra labai mažai žinoma. Tik šiek tiek daugiau nei pusė jaunų menininkų, 
kurie ir yra šios premijos tikslinė grupė, yra girdėję arba susipažinę su šia iniciatyva. Kiek 
labiau žinoma yra jaunojo menininko premija – apie ją nieko nėra girdėję apie ketvirtis 
respondentų. Savo žinomumu jai nenusileidžia Jaunojo tapytojo prizas – nors apklausoje 
dalyvavo visų sričių menininkai šios vizualiųjų menų sričiai priskirtinos premijos nėra 
girdėję tik trečdalis apklausos respondentų. Ši premija taip pat ženkliai populiaresnė tarp 

jaunų menininkų. 
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31 Paveikslas. Kitų menininkų paramos programų ir iniciatyvų žinomumas pagal amžiaus grupes 

 

Šaltinis: Valstybės stipendijų pareiškėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „11. Ar esate girdėję arba susipažinę su žemiau išvardintomis programomis ir iniciatyvomis?“ pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupę. 
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3.3 Jaunų menininkų projektų vykdytojų požiūris į priemonės įgyvendinimą  

Jaunųjų menininkų projektų apibrėžimas 

Analizuojant jaunųjų menininkų paramos programos ir KRF finansuotų projektų vadovų 
apklausos duomenis buvo svarbu apsibrėžti projekto savybes būdingas jaunų menininkų 
projektams. Tai visų pirma padėjo nustatyti apytikslę jaunų menininkų projektams tenkančio 
KRF finansavimo dalį, kuri jau buvo aprašyta ankstesniame skyriuje. Tačiau toks atskyrimas 
taip pat leido prasmingai palyginti apklausos duomenis.    
 
Jaunų menininkų projektai buvo atskirti pasinaudojus specialiai tam tikslui suformuluotais 
klausimais apie projektų tikslinę grupę. 32 paveiksle pavaizduoti respondentų atsakymai į 
klausimus apie jaunus menininkus kaip projekto tikslinę grupę bei jų įsitraukimą į projekto 
organizavimą. Jaunųjų menininkų paramos programos respondentai sutiko su teiginiu, jog jų 
projekte daugiausiai dalyvavo jauni menininkai. Šie respondentai taip pat tvirtai arba iš 
dalies sutiko su teiginiu jog jauni menininkai taip pat ir organizavo šiuos projektus. Tokie 
atsakymai nestebina, nes jie atitinka jaunųjų menininkų paramos projektams keliamus 
tinkamumo kriterijus. KRF stebėsenos duomenys neteikia informacijos apie jaunų menininkų 
įsitraukimą į projektų veiklą. Todėl jaunų menininkų projektams buvo priskirti tie apklausoje 
dalyvavę KRF paramos gavėjai, kurie sutiko, jog jų projektuose daugiausiai dalyvavo jauni 
menininkai bei sutiko arba iš dalies sutiko, kad jų projektą organizavo jauni menininkai. Taigi 
šiam atskyrimui buvo pasiremta jaunųjų menininkų programos projektų savybėmis. Tokiu 
būdu buvo suformuotas kriterijus leidžiantis lyginti jaunų menininkų projektus su kitais 
projektais. Tolesnėje analizėje naudojamas šiuo kriterijumi paremtas menininkų projektų 
suskirstymas į kategorijas: „jaunų menininkų projektai“ ir „kiti projektai“. Pirmajai 
kategorijai priklauso 18,8% KRF lėšomis finansuotų projektų. Sąlyginai mažas jaunųjų 
menininkų paramos programos projektų vadovų atsakymų skaičius (viso 31 atsakymas) 
neleido atlikti lyginamosios šios programos ir KRF lėšomis finansuotų projektų analizės. 
 

32 Paveikslas. Jaunų menininkų įsitraukimas į projektų įgyvendinimą 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų „Jūsų projekte daugiausiai dalyvavo jauni (iki 35 metų amžiaus) menininkai“, „Jūsų projektą daugiausiai organizavo jauni (iki 35 
metų amžiaus) menininkai“pasirinkimo  į klausimą „3. Ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?“ pasiskirstymas. 
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Apklausos duomenys bendrai rodo gana didelį jaunų menininkų įsitraukimą įgyvendinant 
nagrinėjamas programas. Didžioji dauguma tiriamųjų sutinka arba iš dalies sutinka, jog jų 
projekte daugiausiai dalyvavo jauni (iki 35 metų amžiaus) menininkai (72,9 proc.) arba, kad 
jų projektą daugiausiai organizavo jauni menininkai (54,5 proc.).  

 
Projektų savybės 

Savo bendrosiomis savybėmis jaunųjų menininkų projektai mažai skiriasi nuo kitų projektų. 
Antrojoje dalyje jau buvo pristatyti projektų prašomos finansavimo sumos skirtumai. 
Svarbus analitinis projektų vadovų bei stipendijų pareiškėjų ir gavėjų apklausų skirtumas 
yra tas, kad projektus įgyvendina juridiniai asmenys. Įgyvendindami jaunų menininkų 
projektus jie atstovauja šios tikslinės grupės interesus. Todėl analizuojant apklausoje 
pateiktus projektų vadovų vertinimus reikia atsižvelgti į šį netiesioginį santykį su tyrime 
analizuojama tiksline grupe.  

33 paveiksle pavaizduotas pasiskirstymas pagal projektus įgyvendinančias institucijas. 
Didesnė dalis (44,7 proc.) tiriamųjų nurodė, jog jų projekto paraišką pateikė valstybinė arba 
savivaldybės kultūros įstaiga. Ketvirtadalis (25,6 proc.) atsakiusiųjų pažymėjo, jog paraišką 
pateikė NVO. Jaunų menininkų projektus ženkliai dažniau įgyvendina viešosios įstaigos. Taip 
pat kiek dažniau šiuos projektus įgyvendina švietimo ir mokslo įstaigos. Rečiau tokius 
projektus įgyvendina valstybės ir savivaldybės įstaigos. Šie duomenys iš dalies patvirtina 
pirmajame skyriuje aprašytą prielaidą dėl silpnų jaunų menininkų ryšių su kultūros 
įstaigomis. 

33 Paveikslas. Projekto paraišką pateikusios organizacijos tipas 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „1. Įvardinkite jūsų projekto paraišką pateikusios organizacijos tipą“ pasiskirstymas. 

 
Apklausa suteikė duomenų ir apie projekto įgyvendinimo vietą. Trečdalis projektų 
organizatorių (29,4 proc.) vykdė savo veiklas Vilniuje, penktadalis (18,9 proc.) – kituose 
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didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ketvirtadalis (25,4 proc.) – mažesniame mieste, rajono 
centre (žr. 34 paveikslą.). Kaip ir stipendijų gavėjų atveju jaunų menininkų projektai kiek 
dažniau buvo įgyvendinami didžiuosiuose miestuose. Tai sietina ir su tuo, kad prie jaunų 
menininkų projektų įgyvendinimo dažniau prisideda švietimo ir mokslo įstaigos, kurios 
įsikūrusios didžiuosiuose miestuose. Toks pasiskirstymas taip pat atliepia demografinius 
didžiųjų miestų ir mažesnių vietovių gyventojų skirtumus. 

34 Paveikslas. Vietovė, kurioje buvo įgyvendinta didžioji dalis respondentų projekto veiklų  

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „2. Kokioje vietovėje buvo įgyvendinta didžioji dalis jūsų projekto veiklų?“ pasiskirstymas, N=891. 

 
Lyginant jaunų menininkų projektus su kitais projektais pastebimi įgyvendinamų veiklų 
skirtumai (žr. 35 Paveikslasą). Apklausos duomenys rodo, kad jaunų menininkų projektuose 
dažniau įgyvendinamos edukacinės ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos. Taip pat 
pagrindinėmis projekto veiklomis dažniau yra scenos meno kūrinius pristatančių renginių 
organizavimas bei naujų kūrinių sukūrimas (kūrybinio proceso finansavimas). Tuo tarpu 
kitų projektų atstovai dažniau nei jauni menininkai nurodė, jog rengia leidinius (knygas, 
katalogus, informacinius leidinius, CD, DVD), užsiima kultūros paveldo saugojimu, 
tyrinėjimu, sklaida, taip pat dažniau organizuoja parodas. 

Apklausos duomenys rodo, jog įvairios kultūros sklaidos veiklos yra pagrindinės 
nagrinėjamomis priemonėmis finansuojamos veiklos. Tai nėra netikėta, nes tokių veiklų 
finansavimas nurodytas šių priemonių finansavimo gairėse. Tačiau šie duomenys taip pat 
parodo projektų savybes, kurių neatskleidžia stebėsenos informacija. Juose matomi 
pasiskirstymai tarp skirtingų sklaidos veiklų rūšių. Taip pat parodo, kad dalies projektų 
metu taip pat sukuriami nauji kūriniai bei atliekama jų gamyba. Tokios šioms priemonėms 
netipinės veiklos dažnesnės tarp jaunų menininkų projektų. O tai rodo, kad tokioms 
veikloms finansuoti jauniems menininkams mažiau prieinami kiti finansavimo šaltiniai. 
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35 Paveikslas. Pagrindinės projektų veiklos pagal projekto tikslinės grupės amžių 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „5. Kuri iš žemiau išvardintų veiklų geriausiai apibūdina pagrindinę jūsų projekto veiklą?“ pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupę. 

 
Pasitenkinimas dalyvavimu programoje 

Bendras teigiamas kultūros programų naudos gavėjų pasitenkinimas dalyvavimu 
programoje išsiskiria iš kitų programų pavyzdžių. Nepaisant labai mažo finansavimo 
intensyvumo dalyvavimas programoje vertinamas labai teigiamai. Tai visų pirma sietina su 
aukšta projektus įgyvendinančių asmenų motyvacija įgyvendinti šiuos projektus bei 
alternatyvių finansavimo šaltinių stoka. Dalyvavimas suteikia galimybę projektus 
įgyvendinti kokybiškiau. Prie teigiamo programos vertinimo prisideda ir palyginti paprastas 
projekto administravimas. 36 Paveikslase iliustruoti duomenys rodo, jog apklausos dalyviai, 
į kurių projektus daugiausiai buvo įsitraukę jauni menininkai, linkę palankiau vertinti 
dalyvavimą Kultūros rėmimo fondo bei Jaunųjų menininkų projektų programose. Net 60,8 
proc. jaunų menininkų projektų atstovų nurodė, jog yra labai patenkinti dalyvavimu 
programoje. Šių projektų vadovai taip pat šiek tiek palankiau vertina kai kuriuos projektų 
administravimo aspektus. Šie pasitenkinimo programa vertinimo skirtumai iš dalies galėtų 
būti sietini su mažesnėmis galimybėmis jaunų menininkų projektus finansuoti iš kitų 
šaltinių. 
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36 Paveikslas. Bendras pasitenkinimas dalyvavimu programoje pagal projekto tikslinės grupės 
amžių 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „6. Kaip bendrai galėtumėte įvertinti savo pasitenkinimą  dalyvavimu  šioje programoje?“ pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupę. 

 
37 paveiksle pavaizduotas respondentų pasitenkinimas programos administravimo 
aspektais, su kuriais susiduriama skirtinguose projekto įgyvendinimo etapuose. Paveiksle 
matome, jog respondentai atsakydami į teiginius apie projektų įgyvendinimą stipriausiai 
pritaria tokiems teiginiams, kaip „Sutarčių pasirašymo procesas buvo nesudėtingas“, 
„Sutarčių sudarymo tvarka buvo aiški“, „Projekto lėšos buvo išmokėtos tinkamu laiku“, „Šios 
programos paramos gairės / taisyklės buvo aiškios ir suprantamos“. Taigi su mažiausiai 
problemų susiduriama projekto parengimo etape. Teiginiai susiję su finansavimo teikimo 
etapu vertinami prasčiau, o atsiskaitymo etapo vertinimas yra kiek geresnis. Jaunų 
menininkų projektus įgyvendinantys projektų vadovai programos administravimo 
procedūras vertina panašiai kaip ir kitų projektų vadovai. Yra tam tikrų elgsenos skirtumų 
paraiškos pateikimo stadijoje - nors paramos gairės/taisyklės jaunų menininkų projektų 
vadovams yra aiškios, jie dažniau yra linkę konsultuotis su paramą administruojančiais 
tarnautojais. 

Nepaisant labai teigiamo bendros dalyvavimo paramos programose patirties įvertinimo, 
atviruose atsakymuose atskleidžiamos kritiškos pastabos bei sunkumai su kuriais projektų 
vykdytojai susiduria skirtinguose projektų įgyvendinimo etapuose. Dauguma pastabų yra 
daugelį kartų pasikartojančios ir išsamiai aprašomos skirtingų respondentų atsakymuose. 
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37 Paveikslas. Pasitenkinimas projekto įgyvendinimo etapais 

 
Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „7. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų 
projektų programos įgyvendinimą?“ pasiskirstymas. 

 
Kalbant tiek apie paraiškos teikimo, tiek ir atsiskaitymo etapus vykdytojai pasigenda 
aiškesnių gairių bei neformalaus pobūdžio patarimų, kaip turėtų būti rengiamos paraiškos 
bei ataskaitos, kokios yra pagrindinės klaidos, kaip turėtų būti taisyklingai užpildytos 
paraiškos formos ir finansinės ataskaitos formos. Ši tema matoma daugelyje atsakymų ir 
nors didelė dalis problemų išsprendžiama konsultuojantis su priemonę administruojančiais 
tarnautojais, tokias problemas keliančių respondentų gausa rodo, kad šį darbo krūvį galima 
būtų mažinti tinkamiau aprašant paraiškos teikimo ir atsiskaitymo etapus, pateikiant 
iliustratyvius pavyzdžius, aprašymuose naudojant paprastą kalbą. Ataskaitų parengimo 
kokybę gali įtakoti ir tai, jog paraiškų teikimo ir atsiskaitymo laikotarpiai sutampa. Tai 
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sukuria didelį administracinį krūvį projektų vadovams, kurie kai kuriais atvejais dirba 
savanoriškais pagrindais arba negauna papildomo atlygio už projektų įgyvendinimą. 

Atsakymai į atvirus klausimus taip pat rodo, kad projektų vykdytojai savo patirtis lygina su 
kitų priemonių finansuotų projektų įgyvendinimo patirtimis, o tai gali veikti jų lūkesčius 
administravimo procesui. Pavyzdžiui, buvo pateikta nuomonė, jog ataskaitos galėtų būti 
pildomos ir elektronine forma. Kadangi projektų vykdytojai nuolat dalyvauja finansavimo 
konkursuose, jie taip pat tikisi administravimo taisyklių stabilumo. Todėl bet kokie 
administravimo pokyčiai turi būti labai aiškiai ir plačiai komunikuojami. 

Pagrindinė problema, su kuria susiduriama projekto teikimo ir sprendimų priėmimo 
etapuose visgi yra projektų šaukimo ir sprendimų priėmimo laikas. Šiuo metu, kai 
finansavimas yra griežtai surištas su biudžetiniais metais, neįmanoma įgyvendinti projektų, 
kurių pagrindinės veiklos būtų įgyvendinamos pirmąjį metų ketvirtį. Ilgesnius projektus 
įgyvendinantys projektų vykdytojai taip pat priversti atsisakyti veiklų, kurios netelpa į 
kalendorinius metus. Taigi priemonių administravimo apribojimai iškreipia projektų 
pasiūlą, sukuria tam tikrą sezoniškumą, o ilgalaikiai projektai įgyvendinami ir finansuojami 
etapais. Projektų vykdytojai išreiškė nuogąstavimų ir dėl iki šiol taikytų kvotų skirtingoms 
sritims. Architektūros ir dizaino projektų vykdytojai jaučia, kad jų sritys yra 
diskriminuojamos. Tarpdisciplininius (pavyzdžiui, su miesto erdvių atnaujinimu dirbančius) 
projektus įgyvendinantys projektų vykdytojai teigia, jog kvotų sistema nepalanki jų 
projektams. Šie projektai yra aktualūs ir vertingi, prisideda prie šiuolaikinių kultūrinių 
reiškinių vystymo, tačiau remiantis sričių pasidalijimais juos dažnai eliminuoja iš atrankos 
procedūrų. Tai ypač nepalanku jauniems menininkams, kurie paprastai ir yra tokių projektų 
vykdytojai. Todėl stiprinant jaunų menininkų galimybes, šakiniam meno sričių skirstymui 
turėtų būti skiriama mažiau dėmesio, jis neturėtų apriboti tarpdisciplininių projektų bei 
inovatyvių projektų, kurių negalima priskirti atskiroms sritims, įgyvendinimo galimybių. 

KRF finansuojamų projektų įvairovė skiriasi nuo jaunųjų menininkų projektų finansavimo 
programos finansuojamų projektų, jų vykdytojų įvairovės. Profesionalaus meno projektų 
tikslai, juos įgyvendinančių institucijų galimybės bei poreikiai skiriasi, tačiau šiuo metu joms 
taikomos finansavimo sąlygos yra identiškos. Bibliotekoms ir muziejams, kurie nagrinėjamu 
laikotarpiu buvo finansuojami bendrame projektų sraute su kitais kultūros lauko veikėjais, 
taip pat būdinga kitokia veiklos problematika. Pavyzdžiui, didesnių muziejų padalinių 
atstovai skundėsi teikiamų projektų paraiškų skaičiaus apribojimais, kurie neleidžia jiems 
įgyvendinti visų turimų idėjų. Formuojant finansavimo prioritetus turėtų būti atsižvelgiama 
į skirtingų programos dalyvių galimybes įgyvendinti paramos tikslus. Perėjimas prie aiškiai 
apibrėžtų ir su finansavimo apimtimis susietų finansavimo prioritetų, bei jiems pritaikytų 
finansavimo taisyklių padės efektyviau siekti paramos tikslų. 

Panašiai kaip ir stipendijų įgyvendinimo programos atveju apklausoje buvo išreikšta 
nuogąstavimų dėl iki šiol taikyto projektų ekspertinio vertinimo. Projektų vykdytojai 
išreiškė nepasitenkinimą, jog atranką vykdė vos keli ekspertai, dalis jų yra susiję su aktyviais 
projektų pareiškėjais (dažnai minimos kūrėjų sąjungos, kitos biudžetinės įstaigos), todėl gali 
priimti šališkus sprendimus. Apklausos dalyviai norėtų aiškesnių kriterijų, pagal kuriuos 
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būtų vertinamos paraiškos ir teikiamas minimalus atgalinis ryšys nesėkmingų paraiškų 
autoriams. 

Įgyvendinant priemonių projektus ir atsiskaitant už projektų įgyvendinimą pagrindinė 
problema projektų vykdytojams yra išlaidų priskyrimo lankstumas. Įgyvendinant projektą 
su ženkliai sumažintu projekto finansavimu projektas tampa sunkiai valdomas, sunku 
nuspėti, kaip kis išlaidos, todėl išreiškiamas pageidavimas lanksčiau priimti projektų metu 
patiriamų išlaidų pakeitimus. Kai kuriais atvejais tokie pakitimai būtini aukštesniems 
projekto rezultatams pasiekti. Projektų vykdytojai dažnai išreiškia nusivylimą, jog 
atsiskaitymo metu didelis dėmesys skiriamas išlaidų eilutėms, tuo tarpu į projektų 
rezultatus nekreipiama dėmesio. Nors bendrai administravimo krūvis vertinamas gana 
teigiamai yra nuomonių, kad taikomas kontrolės lygis yra neproporcingas gaunamo 
finansavimo apimtims. Atviruose atsakymuose atsiskleidžia ir tai, jog projektų kontrolės 
procedūros nėra nusistovėjusios. Pasikeitus už projekto priežiūrą atsakingiems 
tarnautojams būna stebimas kontrolės procedūrų pasikeitimas. Tai rodo, jog 
administravimo kokybė galėtų būti tobulinama standartizuojant šias procedūras ir geriau 
stebint jų įgyvendinimą.  

Nepaisant problemų, su kuriomis susiduria projektų vadovai, kultūros paramos programos 
išlieka svarbiu šaltiniu kultūrinei veiklai finansuoti. Didžioji dauguma (83,9 proc.) projektų 
vadovų apklausoje nurodė, jog ketina dalyvauti šiose programose ir ateityje. Daugumos 
(55,4 proc.) tiriamųjų nuomone, negavus finansavimo jiems greičiausiai nebūtų pavykę 
įgyvendinti projekto. (žr. 38 paveikslą). 

38 Paveikslas. Ar projektas būtų įgyvendintas negavus finansavimo? 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „12. Ar būtumėte įgyvendinę projektą, jei būtumėte negavę Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų 
programos paramos?“ pasiskirstymas. 

Atviruose atsakymuose respondentai teigė, jog rasti papildomus finansavimo šaltinius 
šiomis priemonėmis finansuojamiems projektams yra sudėtinga. Visų pirma tai sietina su 
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tuo, jog sprendimas dėl finansavimo priimamas gana vėlai. Esant tokioms aplinkybėms 
neįmanoma gauti papildomų lėšų iš tarptauutinių fondų, kurie paprastai reikalauja 
finansavimo nacionalinėmis lėšomis. Dalis savivaldybių taip pat vengia investuoti į tokius 
projektus, laikosi nuostatos, jog jie turi būti finansuojami nacionalinėmis lėšomis. Tais 
atvejais, kai parama teikiama, ji mažiau prieinama profesionalaus meno projektams. Taigi, 
projektų vadovai susiduria su gana sudėtinga bendro finansavimo aplinka, kurios sprecifika 
labai priklauso nuo kiekvieno projektoturinio ir konteksto. 

Finansavimo intensyvumas ir lėšų panaudojimas 

Apklausoje buvo vengiama tiesioginių klausimų apie skiriamų lėšų pakankamumą. Tačiau 
derinant administracinius ir apklausų duomenis šia tema galima daryti pakankamai stiprias 
išvadas. Kaip rodo administraciniai duomenys vidutinis projektų finansavimo intensyvumas 
nagrinėjamu laikotarpiu buvo apie 40 proc. nuo prašomos sumos. Apklausa parodė, kad 
papildomai pritrauktos lėšos projektuose sudarė apie 39 proc. projektų biudžeto. Todėl 
apytiksliu įvertinimu projektai buvo įgyvendinami turint tik 60 proc. projektui suplanuotų 
lėšų. Tai yra ženklus finansavimo paklausos ir pasiūlos neatitikimas. Šis neatitikimas turi 
neigiamo poveikio projektų kokybei. Net 77 proc. apklausos respondentų teigė, kad didesnis 
projekto finansavimo intensyvumas būtų leidęs pasiekti aukštesnės projekto rezultatų 
kokybės. Projektų vadovai pateikia gana įvairius vertinimus, kiek procentų didesnis 
finansavimas būtų reikalingas siekiant aukštesnių rezultatų. Vidutiniu vertinimu tokius 
rezultatus leistų pasiekti 70% didesnis finansavimas. Tokius vertinimus gerai apibendrina 
vieno respondento atsakymas į atvirus klausimus: 

„Dalinis finansavimas iš fondo turėtų atitikti paraiškoje prašomą dalinio finansavimo 

dydį. Jei jau skiriama projektui, tai ne mažiau kaip 80 proc. nuo prašomos sumos. 

Suplanavus kepti migdolų tortą, jei skiriama pinigų tik miltams, rezultato nebus. Tik 

kūčiukai, ir tai tik jei randami kiti rėmėjai. Klausimas: ar šalies kultūrai tiek kūčiukų 

reikia? Geriau remti kiek mažiau projektų, bet tikslingesne suma - toks mūsų 

pasiūlymas“. 

 
Apklausos atsakymuose į atvirus klausimus atsiskleidžia sumažinto finansavimo poveikis 
projektų įgyvendinimui. Esant tokiam finansavimo intensyvumui taupoma visais įmanomais 
būdais, todėl nukenčia tiek projektų apimtys, tiek ir kokybė. Atviruose atsakymuose taip pat 
minimi atvejai, kai projekto finansavimas vykdytojus pasiekė per vėlai. Panašiai kaip ir 
stipendijų gavėjai projektų vykdytojai išgyvena netikrumą dėl prisiimamų įsipareigojimų 
esant ženkliai mažesniam finansavimui. Tokios aplinkybės neigiamai veikia projektų 
vykdytojų motyvaciją, gali juos atitraukti nuo tokio pobūdžio veiklų ateityje: 

„Finansavimo apimtys įveda projekto vykdytojus į nepatogią padėtį. Projekto pradžioje 

būna neaišku, ar pasirašyti sutartį ar ne - niekad nesi tikras, ar užteks lėšų įgyvendinti 

projektą. Skurdūs ir rezultatai būna, nebūna profesionalumo ir toks nepasitenkinimas 

projekto gale - kiekvienas projektas "išspaustas" ant minimalios kokybės, skurdo 

estetika tokia gaunasi. Jau nekalbant, kad savanoriškais pagrindais dirbama, tai net 
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profesionalaus pasitenkinimo neišeina gaut. Kiekvieną kartą sakau "jau šis projektas tai 

jau paskutinis". 

 
Apklausa teikia įrodymų, jog dabartinės kultūros projektų finansavimo praktikos per daug 
remiasi projektų vykdytojų motyvacija bei galimybėmis minimaliomis išlaidomis įgyvendinti 
projektus. Apklausos respondentai reiškia nepasitenkinimą, jog už projektų įgyvendinimą 
projektų vykdytojai negali gauti atlygio – jų veikla nėra įvertinama kaip profesionali, 
visuomenei naudą teikianti veikla. Nekokybiškai įgyvendindami projektus arba juos 
įgyvendindami nepilnomis apimtimis, projektų vykdytojai negauna tinkamo profesinio 
pasitenkinimo, kuris yra svarbus sektoriuje dirbančių asmenų stiprios profesinės 
motyvacijos šaltinis. Nors nagrinėjamų priemonių finansavimo taisyklės draudžia projekto 
veiklas papildomai finansuoti iš kitų Kultūros ministerijos programų tikėtina, kad esant 
dabartiniam projekto rezultatų kontrolės lygiui, dalis projektų vykdytojų savo projekto 
veiklas finansuoja iš kelių projektų. Atviruose atsakymuose projektų vykdytojai išreiškia 
nepasitenkinimą, jog jie negali finansuoti savo projektų iš kelių programų, ypač kai jų 
skirtingos veiklos tiksliai atitinka šių programų finansavimo prioritetus. Atviri atsakymai 
taip pat rodo, jog kai kuriais atvejais esant nepakankamam finansavimui projekto 
įgyvendinimas ištęsiamas per kelis metus nors esant pakankamam finansavimui projekto 
vykdytojai būtų pajėgūs šiuos projektus įgyvendinti iš karto.  

39 Paveikslas. Tęstinių projektų dalis 

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymo varianto „Jūsų projektas yra tęstinis projektas – juo tęsiamos anksčiau įgyvendintų projektų veiklos“ pasirinkimo į klausimą „3. 
Ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?“ pasiskirstymas. 

Tokias išvadas leidžia daryti nemažas naudos gavėjų sąrašuose besikartojančių organizacijų, 
kurios pastoviai įgyvendina gana didelį kiekį projektų, skaičius. Šį teiginį taip pat patvirtina 
tai, kad apklausos respondentai neįprastai dažnai sutinka su teiginiu, jog jų įgyvendinamas 
projektas yra tęstinis. Didžioji dauguma (71,2 proc.) respondentų sutiko su teiginiu, jog jų 
projektu tęsiamos anksčiau pradėtos veiklos (žr. 39 paveikslą). Šioje gausoje yra ne tik kas 
metus įgyvendinami įvairaus pobūdžio renginiai, bet taip pat ir projektai, kurių rezultatai 
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labai apibrėžti. Tokių projektų ištęsimas per kelis metus neigiamai veikia juose 
dalyvaujančius menininkus, kurie tokiomis aplinkybėmis negali laiku pabaigti projektų ir 
pereiti prie naujų kūrybinių idėjų įgyvendinimo. 

Apklausos duomenys rodo, jog jaunų menininkų projektus įgyvendinančios įstaigos turi 
didesnius finansavimo poreikius. Tokius projektus administruojantys projektų vadovai 
dažniau yra linkę išreikšti nuomonę, kad projektams turėtų būti skiriamas didesnis 
finansavimas, net jei tai nulemtų mažesnį finansuotų projektų skaičių. Tokią tendenciją 
vertėtų susieti su tuo, kad šių projektų prašomos sumos yra didesnės, tuo tarpu iš KRF 
gaunamas finansavimas visų grupių projektams yra panašaus dydžio. Tai rodo, kad jaunų 
menininkų projektus įgyvendinančios įstaigos (dažniau viešosios bei švietimo ir mokslo 
įstaigos) turi mažiau papildomų resursų projektams įgyvendinti nei kitus projektus 
įgyvendinančios įstaigos (dažniau valstybės ir savivaldybių kultūros įstaigos). Jaunų 
menininkų projektų įgyvendinimui taip pat gali būti sunkiau pritraukti papildomus 
finansavimo šaltinius. Todėl tokius projektus įgyvendinančių įstaigų finansavimo poreikiai 
skiriasi. 

40 paveiksle pavaizduoti duomenys rodo, kokioms išlaidoms ir kokiomis santykinėmis 
apimtimis buvo panaudotos projektų lėšos. Pirmasis stulpelis rodo projekto vadovų 
pateikiamų įvertinimų vidurkiai rodantys, kokią vidutinę projekto išlaidų dalį sudarė 
konkreti išlaidų eilutė. Tuo tarpu antrasis stulpelis rodo, kokia projektų dalis patyrė tam 
tikrą išlaidų rūšį. Šie duomenys leidžia tik apytiksliai įvertinti, kam buvo panaudojamos 
lėšos. Apklausos metodas nėra pats tinkamiausiais tokio pobūdžio informacijai surinkti, o 
savo tikslumu duomenys neprilygsta duomenims, kurie galėtų būti renkami stebėsenos 
būdu. Nepaisant to, tokie apibendrinti duomenys vertingi, nes priemonių stebėsenos 
duomenys nesuteikia žinių, kokiom išlaidom buvo panaudojamos suteiktos lėšos. 
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40 Paveikslas. Projekto metu patirtų iš laidų rūšys bei joms padengti skirta projekto lėšų dalis  

 

Šaltinis: Kultūros programų naudos gavėjų apklausa. 
Pastaba: Atsakymų į klausimą „9. Kokiom išlaidom padengti panaudojote Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų programos teiktą 
finansavimą?“ pasiskirstymas. 

 
Šie duomenys yra dar vienas būdas apibūdinti projekto veiklas. 40 paveikslas rodo, jog 
didžioji dalis projektų lėšų yra išleidžiama įvairių projekto įgyvendinimui būtinų paslaugų ir 
prekių įsigijimui. Šioje išlaidų grupėje svarbią projektų biudžetų dalį sudaro spaudos 
paslaugų įsigijimo išlaidos. Apie pusė projektų vadovų teigė, kad projekto lėšas taip pat 
naudojo apmokėjimams menininkams ir atlikėjams. Tokiuose projektuose ši išlaidų dalis 
sudarė daugiau kaip pusę visų išlaidų. Nors tokios išlaidos užima svarbią dalį tarp kitų 
projekto išlaidų, tai nėra svarbus profesinės veiklos finansavimo šaltinis. Įvertinant 
vidutines šiuo metu skiriamo finansavimo sumas galima daryti apytikslį vertinimą, jog toje 
dalyje projektų, kurioje menininkai gauna kokį nors užmokestį, bendra tam skiriama suma 
yra ~4000 Lt. neatskaičius mokesčių. Tai nėra ženkli suma turint omenyje, kad į projekto 
įgyvendinimą gali būti įsitraukęs daugiau nei vienas menininkas, projektas gali trukti iki 
vienerių metų, o šiuo metu Lietuvoje fiksuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
prieš apmokestinimą yra apie 2200Lt. Mažiausiai svarbios išlaidos bendroje projektų išlaidų 
struktūroje buvo kitų rūšių apmokėjimai fiziniams asmenims ir su projektų administravimu 
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susijusios išlaidos. Atviruose atsakymuose ypač dažnai teigiama, jog dėl nepakankamo 
finansavimo projekto vykdytojai negalėjo tinkamai atsiskaityti su projekte dalyvaujančiais 
menininkais ir atlikėjais. Yra atvejų, kai dėl nepakankamo honoraro, jie atsisako dalyvauti 
projekte ir reikia skubiai ieškoti pamainos. Nuogąstaujama, jog esant mažam finansavimo 
intensyvumui didžioji dalis lėšų išleidžiama komercinių įmonių teikiamų paslaugų ir prekių 
įsigijimui, o sektoriuje dirbantiems asmenims jų lieka mažai. 

Didelių skirtumų tarp jaunų menininkų projektų ir kitų projektų panaudojant lėšas nebuvo 
nustatyta. Jaunų menininkų projektuose kiek mažiau lėšų išleidžiama spaudos išlaidoms, bet 
daugiau kitoms išlaidoms ir prekėms įsigyti. Jaunų menininkų projektams iš programų lėšų 
finansuojama kiek daugiau administracinių išlaidų. Tai galima sieti su tuo, kad jaunų 
menininkų projektus dažniau įgyvendina kitų finansavimo šaltinių stokojančios įstaigos. 
Kadangi tarp jaunų menininkų projektų dažnesni edukaciniai renginiai, tai atsispindi ir 
tokiems projektams būdingose komandiruočių bei kviestinių projekto dalyvių kelionės 
išlaidose. 

3.4 Kultūros ir meno vadybos studentai kaip tikslinė programų grupė 

Vienas iš šio tyrimo uždavinių buvo įgyvendinti interviu su meno ir kultūros vadybos studijų 
studentais bei šias studijas organizuojančių padalinių atstovais. Tyrimo metu buvo apklausti 
respondentai iš penkių tokias studijas įgyvendinančių aukštųjų mokyklų. 

Visi apklausti aukštųjų mokyklų atstovai teigė, kad dauguma kultūros ir meno vadybos 
studentų žino apie galimybę savo projektams gauti dalinę finansinę paramą iš valstybės 
biudžeto. Jau studijų metu studentai dirba prie tokių projektų, nors dažniau ne patys imasi 
iniciatyvos teikti paraiškas, o prisideda prie jau įgyvendinamų projektų. Toks dalinis 
įsitraukimas aiškinamas tuo, kad teikti paraiškas dėl finansavimo gali tik juridiniai asmenys - 
studentai neturi savo įsteigtų juridinių asmenų, tad dalyvauja įgyvendinant kitų organizacijų 
projektus.  

Informacijos trūkumas negali būti tokio dalinio įsitraukimo priežastimi, nes anot informantų, 
būdai gauti valstybės paramą yra gerai išviešinti. Interviu rodo, kad studentai yra informuoti 
apie visas pagrindines rėmimo programas, dalis studentų šias programas žino jau būdami 
pirmuose kursuose. LMTA atstovės teigimu, dėstytojai dažnai įtraukia studentus į darbą prie 
savo projektų – taip jie įgyja projektinės veiklos patirties. Respondentė iš Klaipėdos 
universiteto pabrėžė, kad studentai ir absolventai aktyviai naudojasi ir savivaldybės paramos 
priemonėmis. Jos teigimu, dalis baigiamųjų darbų yra finansuojami iš tokių programų. 
Apibendrinant, galima teigti, kad kultūros vadybos ir meno studentai yra pakankamai gerai 
informuoti apie galimybę gauti paramą iš Kultūros ministerijos dalinio finansavimo 
programų ir dalis jų šiomis galimybėmis naudojasi patys arba prisijungdami prie kitų 
projektų iniciatyvų. 

Dauguma apklaustų universitetų administracijos atstovų minėjo, kad informacija apie 
valstybės paramą jaunųjų menininkų projektams dažniausiai skleidžiama universitetų ir 
fakultetų puslapiuose. Dėstytojai su egzistuojančiomis galimybėmis gauti finansavimą 
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studentus supažindina ir paskaitų metu. Pagrindinė tokios sklaidos problema yra jos 
pasyvumas. Respondentų manymu, informacijos sklaida turėtų būti proaktyvesnė – studentai 
apie naujus kvietimus teikti paraiškas turėtų būti informuojami iš karto po kvietimų 
paskelbimo, kad laiku suspėtų parengti paraiškas. Tokios viešinimo praktikos taikomos 
LMTA – informacija ne tik skelbiama svetainėje, bet taip pat platinama elektroninio pašto 
grupėse. Tai didina studentų dalyvavimą šiose programose. 

Respondentai pabrėžė, kad gana pasyvus jų institucijų studentų dalyvavimas paramos 
programose gali būti aiškinamas ir mažu finansavimo intensyvumu. Lėšų, kurios skiriamos 
šiomis programomis neužtenka projektams įgyvendinti tokiu intensyvumu, kokiu jie buvo 
suplanuoti. Respondentų nuomone, būtų galima finansuoti mažiau projektų, kiekvienam 
finansuojamam projektui skiriant daugiau lėšų. Valstybės parama ypač svarbi studentų 
įgyvendinamiems projektams, nes šie retai pritraukia paramą iš privačių šaltinių. Šiuo metu 
gaunamos paramos apimtys nėra pakankamos ir turėtų būti didinamos. 

Kitaip nei meno studentai, meno ir kultūros vadybos studijų studentai, baigę studijas, gana 
lengvai integruojasi į darbo rinką. Tačiau didžioji dalis jų dirba privačiame sektoriuje. Tik 
dalis šių absolventų laisvu nuo darbo laiku organizuoja kultūrinius renginius ir įsitraukia į 
meninių projektų organizavimą. Kai kurie studentai (dažniau magistro studijų programos 
atveju) šią discipliną pasirenka jau dirbdami kultūros sektoriuje ir šios studijos jiems padeda 
praplėsti savo profesinius įgūdžius. Respondentų teigimu, jau priėmimo į studijas metu 
didelė dalis kultūros ir meno vadybos programų studentų savo ateitį sieja su darbu kūrybinių 
industrijų versluose, juos mažai domina tokių projektų, kurie galėtų gauti finansavimą iš 
Kultūros ministerijos programų, vystymas. Kitokia motyvacija pasižymi meno studijų 
studentai. Jų profesiniai siekiai yra tampriau susiję su Kultūros ministerijos programų 
tikslais, bet jie paprastai pasižymi menkesniais vadybiniais gebėjimais ir todėl ne visuomet 
pasinaudoja šių programų teikiamomis galimybėmis. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Tyrimo eigoje surinkti duomenys leidžia daryti apibendrinimus apie šiuo metu Kultūros 
ministerijos taikomų menininkų paramos priemonių poveikį jauniems menininkams. Jauni 
menininkai yra išskirtinė šių paramos priemonių tikslinė grupė. Patekdami į darbo rinką jie 
susiduria su specifiniais kūrybiniais iššūkiais ir socialinėmis rizikomis, kurios gali neigiamai 
paveikti jų kūrybinę karjerą bei prisidėti prie ankstyvo iškritimo iš kūrybinės veiklos. Todėl 
įgyvendindama menininkų paramos priemones valstybė gali pagrįstai taikyti pozityvios 
diskriminacijos elementus. Tokiomis priemonėmis valstybė siekia meno lauko atsinaujinimo 
bei socialinio teisingumo užtikrinimo. 

Jaunųjų menininkų parama: priemonės ir reglamentavimas 

Kultūros ministerija įgyvendina keletą į jaunus menininkus nukreiptų priemonių. Tačiau 
poveikis, kurio siekiama šiai tikslinei grupei nėra aprašytas šiuo metu galiojančiuose 
politikos dokumentuose. Aiškus jaunų menininkų politikos reglamentavimas buvo pradėtas 
2003 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Paramos jauniesiems 
menininkams programą. 2007 metais buvo patvirtinta nauja šios programos redakcija, kuri 
turėjo galioti 2007 – 2015 metų laikotarpiu. Tačiau jos galiojimas buvo nutrauktas 2009 
metais ir vėliau nebuvo atnaujintas. Šiais dokumentais jaunųjų menininkų politika buvo 
formuojama kaip jaunimo politikos dalis, kurią buvo pavesta koordinuoti Kultūros 
ministerijai. Tai prieštarauja šiame tyrime išdėstytai logikai. Jauni menininkai nėra atskira 
tikslinė grupė, kuriai turėtų būti taikomos specifinės politikos priemonės. Jauni menininkai 
veikiau yra menininkų tikslinės grupės pogrupis. Jaunų menininkų skatinimas yra 
profesionalaus meno politikos dalis ir jis gali būti pilnai įgyvendinamas šios politikos 
priemonėmis. Todėl šiame tyrime buvo tikslingai netaikoma „jaunojo menininko“ sąvoka, 
nurodanti į specifinį statusą, o tyrimo objektu buvo laikomi „jauni menininkai“. 

Nustojus galioti Paramos jauniems menininkams programai atsivėrė šios tikslinės grupės 
paramos reglamentavimo spraga. Šiuo metu nėra galiojančio politikos dokumento, kuris 
paaiškintų, į kokių problemų sprendimą yra nukreipta jaunų menininkų parama, kokius 
tikslus kelia valstybės institucijos ir kokių rezultatų yra siekiama. Remiantis išdėstyta logika 
ir paskutine Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika tinkamiausias 
dokumentas poveikio šiai specifinei tikslinei grupei tikslams apibrėžti yra Kultūros 
ministerijos strateginis veiklos planas. Kadangi jauni menininkai yra specifinis menininkų 
tikslinės grupės pogrupis jų paramos tikslus geriausiai atspindėtų specifiniai profesionalių 
menininkų paramos programų tikslai. Šiuo metu KM taikomas strateginis veiklos planas 
pasižymi didele priemonių gausa. Yra įvardintas poreikis jas stambinti apjungiant panašius 
tikslus keliančias priemones.22 Kol tokios rekomendacijos nebus įgyvendintos, jaunųjų 
menininkų paramos tikslai ministerijos strateginiame plane gali būti formuluojami kaip 

                                                        
22 Tokios rekomendacijos teiktos 2011 metais parengtoje Viešosios politikos ir vadybos instituto studijoje, atliktoje 
rengiant strateginio veiklos planavimo rodiklių sąrašą, jų skaičiavimo metodiką ir planuotinas reikšmes. 
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horizontalūs tikslai, kuriuos galima būtų įgyvendinti keliomis priemonėmis. Šiems jaunų 
menininkų paramos tikslams turėtų būti nustatyti atskiri finansavimo apimties ir 
intensyvumo rodikliai – nubrėžtos finansavimo „grindys“. Programas sustambinus, jaunų 
menininkų paramos tikslai galėtų būti įvardijami kaip dalis profesionalaus meno programos 
tikslų. 

41 Paveikslas. KM įgyvendinamų programų ir jaunų menininkų karjeros ryšiai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nors jaunų menininkų parama nėra įvardijama politikos dokumentuose negalima teigti, kad 
Lietuvoje neegzistuoja jaunų menininkų politika. Paramos jauniems menininkams 
priemonių įgyvendinimas atnešė svarbių kultūros politikos įgyvendinimo pokyčių, kurie 
teigiamai veikia jaunų menininkų kūrybines galimybes. Jauni menininkai geriau 
atstovaujami dalyje ekspertų komisijų, kurios priima finansavimo sprendimus. Įsteigtos 
premijos jauniems menininkams, įgyvendinama atskira jaunųjų menininkų projektų 
finansavimo programa. Tačiau esant dabartiniam paramos reglamentavimo lygiui šie 
pasiekimai nėra tvarūs. Kai jaunųjų menininkų paramos prioritetas minimas tik atskirų 
priemonių taisyklėse, jaunų menininkų paramos kokybė ir intensyvumas priklauso nuo šių 
taisyklių pokyčių bei finansavimo sprendimus priimančių ekspertų interpretacijų. Todėl 
jaunų menininkų paramos tikslai turėtų būti įtvirtinti ministerijos strateginiame plane. 

Tyrimo metu buvo analizuojamos Kultūros ministerijos administruojamos tiesioginės ir 
netiesioginės paramos priemonės, kuriomis naudojasi jauni menininkai bei kurių 
įgyvendinimo taisyklėse jie išskiriami iš bendros tikslinių grupių visumos. 41 paveiksle 
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pavaizduota, kokios jaunų menininkų problemos bei rizikos gali būti sprendžiamos šiomis 
paramos priemonėmis. Šiuo metu taikomos paramos priemonės iš esmės yra tinkamos 
pagrindinėms problemoms ir rizikoms, su kuriomis susiduria jauni menininkai, spręsti. 
Tačiau jų poveikį tikslinei grupei mažina tai, kad finansavimo procedūros ir intensyvumas 
nėra iki galo pritaikyti šiems tikslams pasiekti. Todėl poveikis šiai tikslinei grupei yra 
fragmentiškas. 

Toliau pateikiame apibendrintas išvadas, kiek tinkamai yra išnaudojamos šiuo metu 
įgyvendinamų priemonių galimybės paveikti jaunų menininkų kūrybinę ir socialinę padėtį. 
Taip pat pateikiame rekomendacijas, kaip reikėtų tobulinti šių priemonių įgyvendinimą, kad 
jos labiau atitiktų jaunų menininkų poreikius ir jų padėtį darbo ir meno rinkose. Reikia 
pastebėti, kad dalyvaudami KM programose jauni menininkai dažnai susiduria su 
panašiomis problemomis, su kuriomis susiduria ir kitų amžiaus grupių menininkai. Dalies 
problemų sprendimas įmanomas tik tobulinant politikos įgyvendinimo instrumentus, kurie 
panašiai veikia visus menininkus. Todėl išvadose pateikiamos ir bendro pobūdžio 
rekomendacijos, kaip ateityje šios priemonės galėtų būti tobulinamos. 

3 Lentelė. Jaunų menininkų politikos reglamentavimo rekomendacija 

Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

1. Aprašyti jaunų 
menininkų politikos 
tikslus ir uždavinius 
KM strateginiame plane 

Nustojus galioti Paramos jauniems menininkams 

programai jaunų menininkų programos tikslai 
turi būti aprašomi KM strateginiame plane. 
Jaunų menininkų tikslai gali būti formuluojami 

kaip horizontalūs atskirų priemonių tikslai, 
jiems turėtų būti nustatomi atskiri pasiekimų 
rodikliai.  

Kultūros ministerija 

Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 

 

Tiesioginės paramos priemonės 

Valstybės stipendijos menininkams yra pirmasis paramos instrumentas Lietuvoje, kurį 
įgyvendinant jauni menininkai buvo apibrėžti kaip išskirtinė tikslinė grupė. Tai taip pat yra 
pagrindinis tiesioginės menininkų paramos instrumentas Lietuvoje. Būtent tiesioginės 
paramos priemonėmis galima spręsti didžiąją dalį problemų, su kuriomis susiduria jauni 
menininkai (žr. 41 paveikslą). Lietuvos menininkų paramos sistema nėra itin palanki 
jauniems menininkams, nes didžioji dalis lėšų paskirstoma naudojant netiesioginės paramos 
instrumentus – projektinį finansavimą, kurio naudos gavėjais Lietuvoje gali būti tik juridiniai 
asmenys. Galima įvardinti keletą aplinkybių dėl kurių tokie tiesioginės paramos 
instrumentai, kaip stipendijos naujiems kūriniams sukurti bei mobilumo stipendijos yra 
tinkamiausias instrumentas jaunų menininkų padėčiai meno lauke stiprinti: 

- Jauni menininkai neturi sukaupę socialinio kapitalo, neturi tvarių ryšių su kultūros ir 
meno institucijomis. Kiti galimi finansavimo šaltiniai (institucijų parama, projektinis 
finansavimas) jiems yra sunkiau prieinami nei įsitvirtinusiems menininkams; 
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- Jaunų menininkų kūrybiniai portfolio bei repertuarai dažniausiai būna menkai 
išvystyti – jauni menininkai stokoja kūrybinės patirties. Todėl jiems svarbios 
finansavimo galimybės leidžiančios sukurti naujus kūrinius; 
 

- Įsitvirtindami darbo rinkoje jauni menininkai dažnai susiduria su galimybių derinti 
kūrybinę ir darbinę veiklą stoka. Stipendijų išmokos gali būti svarbiu pajamų šaltiniu 
padedančiu  derinti kūrybinę veiklą su kitomis darbinėmis veiklomis. 

Dėl šių aplinkybių kokybiškas stipendijų instrumento taikymas yra itin svarbus norint 
pasiekti teigiamą poveikį jaunų menininkų karjeroms. Pirmajame šio tyrimo skyriuje 
išsamiai aprašyta menininkų stipendijų reglamentavimo raida gerai iliustruoja požiūrio į šią 
tikslinę grupę kaitą. Iki 2001 metų jauniems menininkams buvo taikomos 
diskriminuojančios nuostatos - jiems skiriamos mažesnės stipendijų išmokos. 2001 - 2010 
metų laikotarpiu šios nuostatos buvo kelis kartus keičiamos, išmokų dydžiai buvo sulyginti, 
bandyta taikyti skatinančias ir ribojančias kvotas.  

Šiuo metu taikomose taisyklėse kvotų atsisakyta, o jaunų menininkų parama yra įvardinta 
kaip vienas prioritetų. Tačiau šio tyrimo metu atlikta stipendijų paraiškų analizė parodė, kad 
jaunų menininkų paraiškų sėkmės procentas yra žemesnis už vyresnio nei 35 metų amžiaus 
menininkų paraiškų sėkmės procentą. Esminis skirtumas tarp šių tikslinių grupių yra tas, 
kad jauni menininkai aktyviau dalyvauja edukacinių stipendijų šaukimuose. Jie taip pat 
dažniau tampa šios stipendijų rūšies naudos gavėjais, kurių išmokų dydžiai yra mažesni už 
kitų stipendijų rūšių išmokas. Stipendijos jauniems menininkams taip pat skiriamos 
vidutiniškai trumpesniam laikotarpiui. Nors 2012 – 2013 metų laikotarpiu jauniems 
menininkams atiteko apie 38% stipendijų tam buvo panaudota tik apie 30% viso stipendijų 
biudžeto lėšų.  

Jaunų menininkų aktyvumas teikiant paraiškas edukacinėms stipendijoms gali būti lengvai 
paaiškinamas jų mobilumu. Stipendijų pareiškėjų apklausa parodė, kad jauni menininkai 
užima lankstesnę padėtį darbo rinkoje, jauni menininkai taip pat turi mažiau šeiminių 
įsipareigojimų – tai palankios aplinkybės dalyvavimui mobilumo programose. Tačiau 
žvelgiant į intervencijos tikslus edukacinis mobilumas nėra pagrindinis poveikis, kurio 
turėtų būti siekiama šiai tikslinei grupei. Edukacinis mobilumas aktualesnis vyresnio 
amžiaus menininkams, nes tai yra galimybė atnaujinti žinias ir tobulinti savo kvalifikaciją. 
Tuo tarpu menininkams, kurie yra neseniai palikę aukštojo mokslo sistemą mažai aktualus 
kvalifikacijos tobulinimas. Kur kas svarbesniu tampa tokios rūšies mobilumas, kuriuo galima 
būtų užmegzti naujus ryšius, įsilieti į tarptautinius kūrybinius tinklus, sukurti naujus 
kūrinius ir pristatyti savo kūrybą. Tokių tikslų galima siekti ne tik Lietuvos menininkų 
mobilumą skatinančiomis išmokomis. Pavyzdžiui, tam gali būti panaudojama ir dalis šiuo 
metu įgyvendinamos užsienio menininkų rezidencijų programos lėšų suteikiant jauniems 
Lietuvos menininkams galimybes reziduoti ir kurti kartu su iš užsienio šalių atvykusiais 
menininkais. Tai sustiprintų kultūrinius mainus tarp užsienio ir vietos menininkų, sudarytų 
geresnes galimybes bendrų kūrybinių projektų įgyvendinimui – būtų sustiprintas 
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intervencijos poveikis. Lyginant su mobilumo išmokomis, tokia intervencija taip pat būtų 
efektyvesnė kaštų požiūriu. 

Stipendijų išmokų reglamentavimo analizė bei stipendijų pareiškėjų apklausa parodė keletą 
bendro pobūdžio stipendijų programos įgyvendinimo problemų, kurias išsprendus būtų 
galima pasiekti didesnio poveikio jauniems menininkams: 

- Šiuo metu taikomi stipendijų išmokų dydžiai nebuvo indeksuoti nuo 2001 metų. Per 
13 metų laikotarpį Lietuvoje smarkiai pakilo pragyvenimo lygis, todėl stipendijų 
išmokos ženkliai nuvertėjo ir neturi ryšio su vidutiniu darbo užmokesčiu, kurio darbo 
rinkoje gali tikėtis aukštąjį išsilavinimą turintys kūrybiniai darbuotojai. Atitinkamai 
stipendijų instrumentas neturi pakankamos galios atitraukti menininkus nuo kitų 
darbinių veiklų. Esant tokioms aplinkybėms menininkai negali žiūrėti į stipendijas 
kaip į svarbų pajamų šaltinį. Tai ypač neigiamai veikia jaunus menininkus, kurie nėra 
įsitvirtinę darbo ir meno rinkoje bei meno lauke; 
 

- Stipendijos projekto įgyvendinimas dažnai susijęs su papildomomis išlaidomis, 
kurios reikalingos būtinoms medžiagoms ir paslaugoms įsigyti. Stipendijų išmokų 
dydžiams didžiausią poveikį daro BSI dydis. Išlaidos, kurias menininkai patiria 
įgyvendindami projektą nėra aiškiai atskirtos nuo sumos, kuri turi kompensuoti 
pajamų praradimus dėl dalyvavimo kūrybinėje veikloje. Tai sukuria nelygias sąlygas 
skirtingų meno sričių menininkams, o taip pat mažina stipendijos poveikį programoje 
dalyvaujančių menininkų pajamoms. Apklausos respondentai taip pat mano, kad 
vieno šaukimo per metus individualių stipendijų paraiškoms teikti nepakanka. Du 
kartus skelbiami šaukimai padidintų konkurenciją tarp pareiškėjų. Toks 
reguliarumas būtų logiškas, nes jis atitiktų KRF šaukimų reguliarumą; 
 

- Skirtingų rūšių stipendijų (stipendijų kūrinių sukūrimui ir edukacinių stipendijų) 
tikslai ir išlaidų struktūra labai skiriasi. Taip pat ženkliai skiriasi į šias stipendijas 
pretenduojančių menininkų socialinė padėtis, padėtis darbo rinkoje bei jų motyvacija 
įgyvendinti projektus. Nepaisant to šios stipendijos reglamentuojamos labai panašiu 
būdu. BSI, kuris naudojamas kaip pagrindas stipendijų išlaidų dydžiui nustatyti, 
neturi jokio ryšio su edukacinių stipendijų gavėjų patiriamomis išlaidomis. Šios 
išlaidos dažniausiai patiriamos aukštesnio pragyvenimo lygio šalyse. Stipendijų 
mokėjimai vykdomi periodiškai kas mėnesi, kai tuo tarpu didžioji išlaidų dalis 
(dažniausiai kelionės išlaidos) patiriamos vienu metu. Todėl edukacinių stipendijų 
išmokų dydis ir periodiškumas neatitinka mobilumo išlaidų dydžio ir periodiškumo; 
 

- Stipendijų teikimo sprendimų priėmimo procese stokojama viešumo. Šiuo metu 
pareiškėjai informuojami tik apie finansavimo faktą. Nemaža dalis nesėkmingų 
pareiškėjų nuogąstauja dėl projektų vertinimo kokybės arba mano, kad projektų 
vertinimą įtakoja interesų grupės. Tai susiję su atgalinio ryšio stoka. Pareiškėjams 
kyla klausimų kodėl projektas buvo atmestas, kokia yra projekto branda, kiek 
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smarkiai ir kokiomis savybėmis jis atsiliko nuo sėkmingų paraiškų, ar projektas 
galėtų būti finansuojamas jį patobulinus; 
 

- Pareiškėjai taip pat pasigenda aiškesnių gairių kaip turėtų būti rengiamas kūrybinis 
projektas, kokius jo aspektus vertins komisija. Detalesnių stipendijų paraiškos 
rengimo (ir vertinimo) gairių parengimas, o taip pat atgalinio ryšio suteikimas 
nesėkmingiems pareiškėjams didintų pasitikėjimą stipendijų teikimo procesu, o taip 
pat stiprintų šio instrumento prestižą. Tai ypač svarbu jauniems menininkams, kurie 
neturi stiprių ryšių meno lauke ir šiame procese gali jaustis labiau pažeidžiami; 
 

- Šiuo metu nėra vykdoma nuosekli stipendijų paraiškų srautų ir finansavimo 
stebėsena. Nors jaunų menininkų parama yra vienas iš stipendijų instrumento 
prioritetų nėra renkami duomenys kiek paraiškų pateikė jauni menininkai, kokia šių 
paraiškų dalis buvo sėkminga ir koks šios tikslinės grupės finansavimo intensyvumas. 
Taigi nėra duomenų, kuriais remiantis galima daryti išvadas apie šio finansavimo 
prioriteto įgyvendinimą. Stebėsenos duomenys reikalingi ne tik jaunų menininkų 
paramos, bet ir kitų prioritetų įgyvendinimui stebėti. 

Šios problemų grupės daro didžiausią poveikį stipendijų instrumento efektyvumui. Svarbi 
jaunų menininkų paramos šiuo instrumentu efektyvumo prielaida yra projektų ekspertinio 
vertinimo kokybė. Įgyvendinant 2003 metais patvirtintos Paramos jauniesiems 
menininkams programos rekomendacijas į KM ekspertų grupes buvo įtraukiami su jaunų 
menininkų kūryba susipažinę ir ją objektyviai vertinti galintys ekspertai. Tai sustiprino 
jaunų menininkų galimybes gauti valstybės ir edukacines stipendijas. Norint kokybiškai 
finansuoti jaunų menininkų projektus tokios projektų vertinimo praktikos turėtų būti 
išlaikytos ir Kultūros Tarybos ekspertų grupėse.  

Kūrybinių projektų atranka tuo pačiu yra ir įvairių kūrybinių praktikų legitimizavimo 
procesas. Lietuvoje vis dar stebima gana didelė skirtis ir įtampos tarp jaunesnės ir vyresnės 
kartos menininkų. Todėl stipendijų atrankos procese svarbu atižvelgti į įvairių kartų 
menininkų vystomas kūrybines praktikas. Ekspertų komisijos neturėtų būti sudaromos 
gebėjimo atstovauti skirtingoms interesų grupėms (pvz. kūrėjų sąjungoms) pagrindu. Tai 
nepalanku talentingiems jauniems menininkams, kurie nėra tinkamai atstovaujami šių 
grupių, o savo veikla bando legitimizuoti naujas meno praktikas ir tokiu būdu sustiprinti 
savo padėtį meno lauke. 

Jauniems menininkams teikiamos premijos yra dar vienas tiesioginės menininkų paramos 
pavyzdys. Kultūros ministerijos jauniems menininkams teikiamos premijos efektyvios kaštų 
požiūriu, tačiau jų poveikis galėtų būti padidintas. Pagrindinis premijų tikslas turėtų tapti 
premijos laureatų žinomumo didinimas, jų kūrybinių pasiekimų viešinimas. Šiam tikslui 
pasiekti derėtų keisti priemonės įgyvendinimo būdus. Tyrimas parodė jog jaunojo 
menininko ir debiuto premijų atskyrimas nėra pakankamai aiškus tikslinėms grupėms, o 
premijų laureatų atranka tarp skirtingų meno rūšių atstovų yra problemiška. Todėl vertėtų 
steigti atskiras premijas skirtingoms meno rūšims.  
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Aštri konkurencija tarp pretendentų yra svarbi prielaida premijos prestižui sukurti. Siekiant 
užtikrinti pakankamą konkurenciją premijos galėtų būti teikiamos kas du metus. Kita 
konkurencijos tarp pretendentų didinimo galimybė – bendradarbiaujant su užsienio  
(pavyzdžiui Baltijos šalių) partneriais steigti tarptautines premijas, į kurias galėtų 
pretenduoti šių šalių atstovai. Konkurenciją ir premijų prestižą didintų ir kiek didesnės 
premijų sumos. Galimi ir įvairesni premijavimo būdai – pavyzdžiui Jaunojo tapytojo prizo 
laureatams pilnai apmokamas dalyvavimas užsienio rezidencijų programose.  

Svarbus būdas didinti premijos viešumą yra pretendentų arba laureatų kūrybą pristatantys 
renginiai. Tai yra dar viena priežastis, kodėl Kultūros ministerijai būtų verta atskirti 
skirtingų meno sričių premijas. Premijų sklaidos projektus galėtų įgyvendinti viešinimo ir 
kultūros renginių įgyvendinimo patirtį turinčios Kultūros ministerijai pavaldžios 
(pavyzdžiui, Tarptautinių kultūros programų centras) arba konkurso būdu atrenkamos 
įstaigos. Svarstant jauniems menininkams skiriamų premijų rūšis derėtų atsižvelgti į 
galimybes prisijungti prie jau egzistuojančių iniciatyvų, kurios jau turi žinomumo ir 
pakankamą prestižą. Tos pačios rūšies premijų dubliavimas mažina premijų prestižą. 

Premijos, kaip menininkų paramos priemonė, pasižymi kaštų efektyvumu. Palyginus 
nedidelėmis sąnaudomis premijų projektai gali ne tik paskatinti aktyviausiai kuriančius 
jaunus menininkus, bet taip pat pristatyti jų kūrybą visuomenei, sukelti visuomenės 
diskusijų apie meno procesus ir menininkų kūrybinius pasiekimus, atkreipti kultūros 
sektoriaus profesionalų ir kolekcininkų dėmesį. Ši priemonė tarsi užbaigia tiesioginės 
menininkų paramos ciklą – nuo naujų kūrinių sukūrimo, mobilumo ir bendradarbiavimo 
skatinimo iki kūrybinių pasiekimų įvertinimo. 

4 Lentelė. Tiesioginės paramos priemonių įgyvendinimo rekomendacijos 

Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

2. Keisti jauniems 
menininkams skiriamų 
edukacinių ir 
individualių stipendijų 
skaičiaus santykį 

Didinti jauniems menininkams skiriamų 
individualių stipendijų skaičių. Sukurti didesnę 

jaunų menininkų teikiamų kokybiškų stipendijų 
paraiškų pasiūlą plačiau viešinant informaciją 
apie galimybes gauti paramą.  

Kultūros Taryba 
Vidutinis laikotarpis (iki 2 

metų) 

3. Didinti stipendijų 
išmokų dydžius, 
dažniau skelbti 
šaukimus 
individualioms 
stipendijoms  

Susieti išmokų dydžius su aukštąjį išsilavinimą 
turinčių darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčiu. 

Nuolat indeksuoti išmokų dydžius – periodiškai 
peržiūrėti maksimalius išmokų dydžius. 
Šaukimus teikti paraiškas individualioms 

stipendijoms skelbti du kartus per metus. 

Kultūros Ministerija 
Kultūros Taryba 

Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 

4. Atskirti medžiagoms ir 
paslaugoms skiriamą 
stipendijos išmokų dalį  

Atskirti stipendijų išmokų dalį skirtą 

pragyvenimo išlaidoms padengti ir išmokų dalį 
skirtą su kūrybiniu procesu susijusioms 
išlaidoms padengti. Nustatyti atskiras „lubas“ šių 

išlaidų rūšims.  

Kultūros Taryba 

Trumpas laikotarpis (1 
metai) 

5. Susieti edukacinių 
stipendijų išmokas su 
patiriamomis 
išlaidomis 

Susieti edukacinių stipendijų išmokas su 

patiriamų išlaidų dydžiu ir periodiškumu. Atsieti 
teikiamų išmokų dydį nuo BSI. Didžiąją 
edukacinių stipendijų išmokas dalį mokėti vienu 

Kultūros Taryba 

Trumpas laikotarpis (1 
metai) 
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Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

metu prieš patiriant išlaidas. 

6.  Tobulinti stipendijų 
pareiškėjų 
informavimą 

Detaliau informuoti stipendijų pareiškėjus apie 
jų paraiškos įvertinimą bei paraiškos kokybę. 

Išaiškinti, kiek paraiška atsiliko nuo finansavimo 
slenksčio arba kiek jį viršijo.  

Kultūros Taryba 
Vidutinis laikotarpis (iki 2 

metų) 

7. Parengti stipendijų 
paraiškos rengimo 
gaires 

Detaliau informuoti stipendijų pareiškėjus apie 
paraiškos kokybės vertinimo procesą ir 
vertinimo kriterijus. Parengti šiuos aspektus 

aprašančias ir patarimus teikiančias pareiškėjų 
gaires. 

Kultūros Taryba 
Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 

8. Tobulinti stipendijų 
instrumento stebėseną 

Nuosekliai rinkti duomenis apie teikiamas 
paraiškas, pareiškėjų savybes. Kasmet rengti 
tokių duomenų apibendrinimus.  

Kultūros Taryba 
Trumpas laikotarpis (1 
metai) 

9. Dalį rezidencijų 
programos lėšų skirti 
jauniems Lietuvos 
menininkams 

Rezidencijų programos lėšas panaudoti jaunų 
Lietuvos menininkų kūrybinio 
bendradarbiavimo užmezgimui su Lietuvoje 

reziduojančiais užsienio menininkais. 

Kultūros Ministerija 
Trumpas laikotarpis (1 
metai) 

10. Jauno menininko 
premiją išskaidyti 
atskiroms meno rūšims 

Atsisakyti jauno menininko ir debiuto premijų. 

Jas pakeisti premijomis, skirtomis atskirose 
meno srityse dirbantiems jauniems 
menininkams. Vengti konkurencijos su jau 

egzistuojančiomis ir gerai žinomomis 
premijomis. 

Kultūros Ministerija 

Trumpas laikotarpis (1 
metai) 

11. Stiprinti premijų 
laureatų viešinimą 

Finansuoti premijų kandidatų arba laureatų 
kūrybą pristatančius renginius. Užtikrinti 
profesionalų šių renginių viešinimą, kuris 

prisidėtų prie premijų prestižo ir laureatų 
žinomumo. 

Kultūros Ministerija 
Vidutinis laikotarpis (2 - 3 
metai) 

12. Stiprinti konkurenciją 
tarp kandidatų į 
premijas 

Didinti premijų išmokas, naudoti įvairesnius 
laureatų skatinimo būdus. Esant mažam 
kandidatų skaičiui premijas teikti kas du metus 

arba svarstyti tarptautinių premijų 
įgyvendinimo alternatyvą. 

Kultūros Ministerija 
Trumpas laikotarpis (1 
metai) 

 

Netiesioginės paramos priemonės 

Netiesioginėmis paramos priemonėmis sprendžiama mažiau specifinių problemų, su 
kuriomis susiduria jauni menininkai. Didžioji dalis netiesioginės paramos lėšų skiriamos 
juridinių asmenų įgyvendinamiems kultūrinės sklaidos projektams. Didžiąją dalį 
finansavimo lėšų skiriant juridiniams asmenims sukuriamas tam tikras institucinis barjeras, 
kuris apriboja menininkų galimybes daryti įtaką projektų įgyvendinimo eigai ir turiniui. 
Menininkus taip pat pasiekia mažesnė finansinė nauda. Šis ribojimas ypač veikia jaunus, 
kūrybinę karjerą pradedančius menininkus, kurie neturi tvirtų ryšių su kultūros įstaigomis 
ar patys nėra tokių įstaigų dalininkai. 

Dalis menininkų apeidami šį institucinį barjerą yra įsteigę viešąsias įstaigas, kuriomis 
naudojasi teikdami paraiškas KRF šaukimuose. Apklausos duomenys parodė, kad tokios 
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menininkų valdomos įstaigos sudaro tik apie 15 procentų visų paramos gavėjų. Tačiau ne 
visi menininkai turi galimybes pasinaudoti juridiniais asmenimis savo projektų 
finansavimui. Išskirtinis dėmesys juridiniams asmenims skirstant netiesioginės paramos 
priemonių lėšas, sukuria tam tikrus kultūros lauko institucijų ir menininkų galios santykių 
netolygumus, kurie neigiamai veikia dalies projektų įgyvendinimą. Tai ypač pasireiškia 
projektuose, kuriuose dalyvauja jauni menininkai – jie dažniausiai neturi papildomų 
finansavimo šaltinių ar prestižo, dėl kurio galėtų daryti įtaką kūrybinio projekto 
įgyvendinimo sprendimams.  

Bandymus paveikti kultūros lauko institucijų santykį su jaunais menininkais galima įžvelgti 
kūrėjų sąjungų paramos programos lėšų skirstymo praktikose. Tačiau sąjungų deklaruojami 
projektiniai įsipareigojimai remti jaunus menininkus yra mažai kontroliuojami. Skirtingoms 
sąjungoms skiriamos labai skirtingos apimties išmokos, o daugiausiai jaunų menininkų 
apjungiančios sąjungos paprastai gauna išskirtinai mažos apimties išmokas. Tai rodo, kad 
šios programos išmokų dydžiai mažai susiję su konkrečios institucijos galimybėmis įtraukti 
jaunus menininkus. Apklausa parodė, kad kūrėjų sąjungų dėmesys jauniems menininkams ir 
jų vystomoms kūrybinėms praktikoms išlieka mažas. Šių organizacijų prestižas tarp meno 
kūrėjų, ypač tarp jaunų menininkų, yra silpnas.   

Efektyviau kultūros lauko įstaigų ir jaunų menininkų bendradarbiavimas galėtų būti 
skatinamas finansuojant bendrai įgyvendinamus projektus. Tokių projektų pareiškėjais ir 
naudos gavėjais būtų kartu su kultūros įstaigomis projektus įgyvendinantys menininkai. 
Kultūros įstaigos veiktų kaip menininkams paslaugas teikiančios projektų partnerės, 
išreiškiančios sutikimą dalyvauti tokiame projekte ir iš anksto apibrėžiančios finansines 
arba dalykines dalyvavimo sąlygas. Toks tiesioginės paramos instrumentas galėtų pakeisti 
dalį netiesioginėms menininkų paramos priemonėms skiriamo finansavimo. Savo pobūdžiu 
toks finansavimo instrumentas būtų panašus į švietimo ir aukštojo mokslo sistemoje 
taikomus mokinio ir studento krepšelius. Panašūs finansavimo instrumentai plačiai taikomi 
menininkų paramai Šiaurės šalyse. Bendradarbiavimas su finansavimo krepšelius turinčiais 
menininkais suteiktų papildomų pajamų kultūros įstaigoms ir didintų jų orientaciją į 
menininką. Toks instrumentas sustiprintų menininkų derybinę galią bendrai 
įgyvendinamuose projektuose. Tai ypač aktualu jauniems menininkams, kurie neturi 
pakankamai socialinio kapitalo, o jų ryšiai su kultūros lauko institucijomis yra silpni. 

Tyrimas parodė jog atskira konkursinė jaunų menininkų paramos priemonė suteikė 
galimybes kokybiškiau finansuoti jaunų menininkų projektus ir tai daryti didesnėmis 
apimtimis. Tačiau ši priemonė dubliuoja KRF finansavimą, kurio dalis projektų atitinka 
jaunų menininkų paramos programos projektų savybes. Tyrimas parodė, kad apie 
penktadalis KRF finansuotų projektų atitinka tokias savybes. Tai yra mažiau lyginant su 
stipendijų programa, kurioje iki 35 metų amžiaus menininkai įgyvendina apie trečdalį 
projektų, o šiems projektams skiriamas apie ketvirtis biudžeto. 

Atskirai administruojama jaunųjų menininkų paramos programa iš esmės finansavo 
panašaus pobūdžio projektus kaip ir KRF, bet šios programos įgyvendinimas pasižymėjo 
kokybiškesne projektų atranka, taip pat didesniu projektų finansavimo intensyvumu. Ši 
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programa nesudarė pagrindinio jaunų menininkų projektų finansavimo srauto. Apklausos 
duomenys parodė, kad KRF finansavo ~7.5 kartus daugiau jaunų menininkų projektų ir tam 
skyrė apie 7 kartus daugiau lėšų. Todėl nepaisant kokybinių programos įgyvendinimo 
skirtumų jaunųjų menininkų paramos programa negalėjo turėti didesnio poveikio jaunų 
menininkų projektų finansavimo praktikoms. Atitinkamai jaunų menininkų projektų 
finansavimą daugiausiai įtakojo KRF finansavimo procesams būdingos bendrosios 
netiesioginio finansavimo problemos: 

- Šiuo metu įgyvendinamos netiesioginio  finansavimo priemonės grindžiamos 
prielaida, kad šalyje veikia pakankamas kiekis stiprių kultūros sektoriaus 
organizacijų, kurios konkuruodamos dėl konkursinio finansavimo turėtų 
pritraukti papildomų finansavimo šaltinių. Tačiau didžioji dalis netiesioginio 

finansavimo priemonių paramą gaunančių kultūros įstaigų ir institucijų nėra 
finansiškai ir žmogiškaisiais ištekliais stiprios organizacijos. Todėl įgyvendinami 
projektai nėra iki galo išvystomi, dažnai pilnas projektų įgyvendinimas išsitęsia 
per kelis metus. Profesionaliems menininkams dalyvavimas tokiuose projektuose 
ne visuomet yra naudingas.  

- Netiesioginės paramos priemonių finansavimo intensyvumas yra mažas. Net 77% 
respondentų teigė, kad didesnis projekto finansavimo intensyvumas būtų leidęs 
pasiekti aukštesnės projekto rezultatų kokybės. Apklausos ir administracinių 
duomenų derinimas parodė jog šiuo metu projektai įgyvendinami turint apie 
60% projektui suplanuotų lėšų. Tai yra ženklus finansavimo paklausos ir pasiūlos 
neatitikimas. Apklausos dalyvių vertinimu aukštesnius rezultatus būtų galima 
pasiekti vidutiniškai 50% padidinus finansavimo intensyvumą. Mažas 
finansavimo intensyvumas ištęsia projektų įgyvendinimą. 

- Netiesioginės paramos priemonės daugiausiai taikomos kultūrinės sklaidos 
projektams įgyvendinti. Finansavimo lėšos mažai panaudojamos kūrinių 
gamybai. Tai nėra paranku karjerą pradedantiems menininkams (ypač vizualaus 
meno srityje), kuriems svarbu ne tik sukurti, bet ir kokybiškai pagaminti 
pirmuosius kūrinius, taip pat padengti kitas su medžiagų įsigijimu susijusias 
kūrybinio proceso išlaidas. Menininkai dažnai prisiima kūrinių gamybos kaštus. 
Dalis jų tam naudoja stipendijų lėšas, kurios iš esmės yra skirtos ne kūrinio 
gamybai, bet kūrybiniam procesui finansuoti. 

- Netiesioginės paramos priemonėmis finansuotuose projektuose menininkai turi 
mažą galią įtakoti sprendimus kaip turėtų būti įgyvendinamas projektas. 
Derybose su projektą įgyvendinančiomis kultūros ir meno įstaigomis menininkai 
neturi svaresnės įtakos dėl lėšų panaudojimo. Tokiomis aplinkybėmis menininkai 
negali pilnai kontroliuoti savo kūrinių pristatymo žiūrovams, nukenčia 
pristatymo kokybė.  
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- Netiesioginės paramos priemonių lėšomis daugiausiai padengiamos projekto 
įgyvendinimui reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir nėra ženklus 
profesinių pajamų šaltinis. 

Tyrimas parodė, kad jaunų menininkų projektai savo savybėmis mažai skiriasi nuo kitų 
projektų. Tačiau taip pat buvo nustatyta keletas svarbių skirtumų: 

- Jaunų menininkų projektus kiek dažniau įgyvendina viešosios bei švietimo ir 
mokslo įstaigos, jie šiek tiek dažniau įgyvendinami didžiuosiuose miestuose; 

- Pagrindinės veiklos jaunų menininkų projektuose kiek dažniau yra scenos meno 
renginiai ir edukaciniai renginiai; 

- Šių projektų vykdytojai yra labiau patenkinti savo dalyvavimo paramos 
programoje patirtimi; 

- Jaunų menininkų projektus administruojantys projektų vadovai dažniau linkę 
išreikšti nuomonę, kad projektams turėtų būti skiriamas didesnis finansavimas, 
net jei tai nulemtų mažesnį finansuotų projektų skaičių. 

Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad KRF ir jaunų menininkų paramos programos 
skiriasi ne tiek finansuojamų projektų pobūdžiu kiek finansavimo prioritetais, projektų 
kokybiniais bruožais. Todėl vidutiniu laikotarpiu šios programos turėtų būti apjungiamos 
programos viduje atskiriant šiuos finansavimo prioritetus, priskiriant prioritetams 
skirtingas atrankos procedūras bei nustatant skirtingas finansavimo apimtis. 

Jaunų menininkų paramos programos įgyvendinimo patirtis rodo, kad finansuojant jaunų 
menininkų projektus svarbi projektų atranka. Ją kokybiškai gali vykdyti su šios tikslinės 
grupės kūryba susipažinę ekspertai. Taip pat svarbu įvertinti projektų tinkamumą jaunų 
menininkų paramos tikslams pasiekti – atrenkant projektus finansavimui reikėtų įvertinti 
kiek jis prisideda prie problemų, su kuriomis susiduria jauni menininkai sprendimo. Tokių 
skirtingo finansavimo prioritetų atskyrimo bruožų yra Lietuvos kino centro įgyvendinamose 
programose. Nors visoms finansavimo programoms institutas taiko vieną finansavimo 
tvarkos aprašą, kino debiuto projektų finansavimui naudojama atskira programa, kurios 
dalyviams taikomos lengvatinės sąlygos. 

5 Lentelė. Tiesioginės paramos priemonių įgyvendinimo rekomendacijos 

Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

13. Didinti tiesiogiai 
menininkams 
skiriamos paramos dalį 

Suteikti galimybę fiziniams asmenims teikti 
paraiškas kultūrinės sklaidos projektams. 

Suformuoti naują menininkų ir kultūros lauko 
institucijų bendradarbiavimą skatinantį 
instrumentą, kurio tiesioginiais naudos gavėjais 

būtų bendrai su institucijomis projektus 
įgyvendinantys menininkai. Didinti 
individualioms stipendijoms skiriamo 

Kultūros ministerija 
Kultūros Taryba 

Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 
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Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

finansavimo dalį. 

14. Atsisakyti atskiros 
jaunų menininkų 
paramos programos 

Jaunų menininkų paramos programą apjungti su 
kitomis Kultūros Tarybos administruojamomis 

programomis. Suformuoti jaunų menininkų 
projektų finansavimo prioritetą nustatant tokių 
projektų finansavimo intensyvumo ir apimčių 

„grindis“. Jaunų menininkų projektų tinkamumą 
ir kokybę vertinti atskiroje ekspertų grupėje.  

Kultūros ministerija 
Kultūros Taryba 

Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 

15. Didinti finansavimo 
intensyvumą 

Didinti netiesioginės paramos priemonių 
projektų finansavimo intensyvumą. Sudaryti 
sąlygas apmokėjimui už projekte dalyvaujančių 

menininkų teikiamas profesines paslaugas. 

Kultūros Taryba 
Vidutinis laikotarpis (iki 2 
metų) 

 

Kiekybiniai duomenys apie socialinę menininkų padėtį  

Šio tyrimo duomenys buvo renkami Kultūros ministerijos įgyvendinamų konkursinių 
finansavimo priemonių tinkamumo ir efektyvumo analizei. Tačiau jie taip pat patvirtina kai 
kurias iš kitų tyrimų apžvalgos kylančias prielaidas apie menininkus kaip paramos 
priemonių tikslinę grupę 

Stipendijų pareiškėjų apklausa parodė, kad tik nedidelė dalis menininkų gauna pajamas iš 
savo kūrybinės veiklos, o pagrindinis jų pajamų šaltinis yra su kūrybine veikla susijęs 
darbas, kuriame jie panaudoja savo kūrybinius įgūdžius ir gebėjimus. Menininkams 
būdingos problemos, su kuriomis darbo rinkoje susiduria laisvai samdomi darbuotojai. Jų 
metinės pajamos yra nepastovios ir ženkliai svyruoja, jie dažnai susiduria su pajamas 
užtikrinančių užsakymų ar darbų trūkumu ir pilnai nepanaudoja savo darbo laiko. 

Apklausoje dalyvavę menininkai jaučiasi atliekantys daug su savo kūrybine veikla susijusio 
neapmokamo darbo, o nedidelė dalis jų savo kūrybinę veiklą finansuoja pajamomis iš kitų 
profesinių veiklų. Apklausa taip pat parodė tam tikrų skirtumų tarp skirtingų amžiaus 
grupių. Nors jaunų menininkų pajamos svyruoja labiau, jie linkę kiek geriau vertinti savo 
pajamų pakankamumą. Jie taip pat dažniau linkę finansuoti savo kūrybą kitų profesinių 
veiklų pajamomis. 

Visgi svarbu pastebėti, kad šie tyrimo metu atliktos apklausos duomenys atspindi tik 
specifinę menininkų grupę. Duomenys atskleidžia tik paraiškas stipendijoms gauti teikusių 
menininkų nuostatas. Surinktų duomenų nepakanka stipresniems teiginiams apie skirtingų 
amžiaus grupių menininkų elgseną. Teiginius apie menininkų padėtį darbo rinkoje, darbinės 
ir kūrybinės veiklos santykį bei su tuo susijusias socialines problemas galima būtų pagrįsti 
remiantis geriau menininkų visumą atspindinčių apklausų duomenimis. Tokie duomenys 
būtų naudingi formuluojant naujas menininkų paramos priemones. Apklausas įgyvendinant 
periodiškai (kas 2 – 3 metus) jų rezultatai taip pat galėtų būti naudojami politikos 
stebėsenos tikslais. Periodiškai rengiamos apklausų ataskaitos galėtų atspindėti 
problemines, politikos įgyvendinimui aktualias temas. 
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6 Lentelė. Meno lauko tyrimų rekomendacija 

Nr. Rekomendacija Įgyvendinimo turinys ir pastabos Atsakinga institucija/ 
Laikotarpis 

16. Reguliariai atlikti 
menininkų padėties 
tyrimus 

Atlikti menininkų socialinės padėties tyrimus, 
grįstus apklausomis, apimančiomis plačią 

kūrybinį darbą dirbančių respondentų visumą. 
Tokių tyrimų duomenys leistų geriau suprasti su 
kokiais iššūkiais susiduria atskiri tikslinės 

grupės pogrupiai – jauni ir vyresnio amžiaus 
menininkai, skirtingose meno srityse dirbantys 
menininkai, valstybės finansuojamose meno 

institucijose dirbantys ir laisvai samdomi 
menininkai ir pan. 

Kultūros Taryba 
Ilgas laikotarpis 

(periodiškai kas 2 - 3 
metus) 

 

Aukščiau suformuluotas rekomendacijas būtų galima apibendrintai įvardinti kaip bendrojo 
pobūdžio politikos formulavimo ir specifines politikos įgyvendinimo rekomendacijas. 
Tolesniam jaunų menininkų paramos politikos tobulinimui būtina tiksliau formuluoti šios 
politikos tikslus ir juos įvardinti strateginiuose dokumentuose. Jaunų menininkų paramos 
politika yra Kultūros ministerijos kompetencijoje, todėl politikos formulavimui tinkamiausi 
yra šios ministerijos strateginiai dokumentai.  

Aukštesnio jaunų menininkų paramos tikslų pasiekimo lygio galima pasiekti visų pirma 
tobulinant jau egzistuojančius finansavimo instrumentus. Tačiau esama erdvės ir naujiems 
finansavimo instrumentams bei naujoms jau egzistuojančių instrumentų įgyvendinimo 
praktikoms. Įgyvendinant paramos priemones jaunų menininkų paramos tikslai turėtų būti 
suvokiami kaip viena iš profesionalaus meno politikos dalių. Įveikus šiuos iššūkius „jaunųjų 
menininkų politika“ taps „jaunų menininkų“ politika, sprendžiančia specines problemas, su 
kuriomis savo kūrybiniame kelyje susiduria jauni menininkai. 
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. KULTŪROS PROGRAMŲ NAUDOS 
GAVĖJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ LENTELĖS 

Šiose duomenų lentelėse jaunų menininkų projektams priskiriami Jaunųjų menininkų programos 
projektai bei KRF projektai, kurių vadovai 3 klausimo teiginiui Jūsų projekte daugiausiai dalyvavo jauni 

(iki 35 metų amžiaus) menininkai pasirinko atsakymą „Sutinku“ ir to paties klausimo teiginiui Jūsų projektą 

daugiausiai organizavo jauni (iki 35 metų amžiaus) menininkai pasirinko atsakymą „Sutinku“ arba „Iš dalies 

sutinku“. Kadangi nėra tikslių duomenų, kokio amžiaus menininkai dalyvavo remiamuose projektuose, 
minėtu klasifikavimu išskiriami tie projektai, kuriuose pastebimas didžiausias jaunų menininkų 
įsitraukimas. Kitiems projektams priskirti projektai, kurių vadovai atsakė į šį klausimą, bet šiems teiginiams 
pasirinko kitus atsakymo variantus. 
 
I. Jūsų organizacija 
 
7 Lentelė. Bendrosios respondentų charakteristikos 

 Dažnis % 

Programos pavadinimas 

Jaunųjų menininkų projektų programa 31 3,4% 

Kultūros rėmimo fondas 893 96,6% 

Iš viso 924 100,0% 

KRF projektai pagal respondentų amžiaus grupę 

Jaunųjų menininkų projektai Kultūros rėmimo fondo programoje 158 18,8% 

Kiti projektai 681 81,2% 

Iš viso 839 100,0% 

Meno sritis  

Muzika 148 16,0% 

Mėgėjų menas 147 15,9% 

Literatūra 124 13,4% 

Kultūros paveldas 98 10,6% 

Dailė 92 10,0% 

Muziejai 88 9,5% 

Teatras 71 7,7% 

Tautodailė 39 4,2% 

Kinas 36 3,9% 

Šokis 17 1,8% 

Tarpdisciplininis menas 17 1,8% 

Architektūra 13 1,4% 

Fotografija 13 1,4% 
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 Dažnis % 

Vizualūs menai 12 1,3% 

Cirkas 5 0,5% 

Gatvės kultūra 1 0,1% 

Įvairios meno šakos 1 0,1% 

Keletas meno rūšių 1 0,1% 

Vizualūs menai / kinas 1 0,1% 

Iš viso 924 100,0% 

Projektams prašoma ir skirta suma pagal respondentų amžiaus grupę 

 Dažnis Vidurkis 

Jaunųjų menininkų projektų programos projektai 

Skirta suma 31 12.371 Lt 
Prašoma suma 31 30.924 Lt 

Jaunųjų menininkų projektai Kultūros rėmimo fondo programoje 

Skirta suma 158 12.111 Lt 

Prašoma suma 158 31.737 Lt 

Kiti projektai  

Skirta suma 678 11.377 Lt 
Prašoma suma 681 27.877 Lt 

 
8 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 1. Įvardinkite jūsų projekto paraišką pateikusios organizacijos 
tipą: 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Valstybinė kultūros įstaiga 16 8,6% 74 11,7% 90 11,0% 

Savivaldybės kultūros įstaiga 53 28,5% 223 35,2% 276 33,7% 

Verslo įmonė (akcinė bendrovė, 
individuali įmonė ir kt.) 7 3,8% 30 4,7% 37 4,5% 

Meno kūrėjų sąjunga ar jos įsteigta įstaiga 12 6,5% 35 5,5% 47 5,7% 

Švietimo ir mokslo įstaiga 18 9,7% 27 4,3% 45 5,5% 

Fondas, asociacija ar draugija 16 8,6% 89 14,0% 105 12,8% 

Kitokia nevyriausybinė organizacija 
(fizinių asmenų įsteigtos viešosios 
įstaigos ir kt.) 63 33,9% 152 24,0% 215 26,2% 

Kita (įrašykite): ______________________ 0 0,0% 2 0,3% 2 0,2% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 1 0,5% 2 0,3% 3 0,4% 

 
9 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 1b. Kas yra jūsų organizacijos steigėjas (-ai): 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Valstybės įstaiga 1 0,5% 19 2,9% 20 2,4% 

Savivaldybės įstaiga 7 3,7% 21 3,2% 28 3,3% 

Profesionalus menininkas ar menininkų 
grupė/ kolektyvas 

35 18,5% 102 15,7% 137 16,3% 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Profesionalus kultūros vadybininkas ar jų 
grupė 

12 6,3% 34 5,2% 46 5,5% 

Kiti fiziniai asmenys 22 11,6% 86 13,2% 108 12,9% 

Kita (įrašykite): ______________________ 7 3,7% 28 4,3% 35 4,2% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 2 1,1% 2 0,3% 4 0,5% 

 
II. Jūsų projekto veiklos 
 
10 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 2. Kokioje vietovėje buvo įgyvendinta didžioji dalis jūsų projekto 
veiklų? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Vilniuje 57 30,2% 187 28,8% 244 29,1% 

Kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
(Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) 43 22,8% 113 17,4% 156 18,6% 

Mažesniame mieste, rajono centre 38 20,1% 175 26,9% 213 25,4% 

Mažame miestelyje 17 9,0% 55 8,5% 72 8,6% 

Kaimo vietovėje 12 6,3% 51 7,8% 63 7,5% 

Pagrindinės projekto veiklos buvo 
įgyvendintos užsienio šalyje (-yse) 13 6,9% 28 4,3% 41 4,9% 

Kita (įrašyti): ______________________ 5 2,6% 28 4,3% 33 3,9% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1% 

 
11 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 3. Ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Jūsų projekte daugiausiai dalyvavo jauni (iki 35 metų amžiaus) menininkai 

Sutinku 186 99,5% 71 11,1% 257 31,0% 

Iš dalies sutinku 1 0,5% 346 54,0% 347 41,9% 

Nesutinku 0 0,0% 210 32,8% 210 25,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 0 0,0% 14 2,2% 14 1,7% 

Jūsų projektą daugiausiai organizavo jauni (iki 35 metų amžiaus) menininkai 

Sutinku 114 62,0% 63 10,5% 177 22,6% 

Iš dalies sutinku 67 36,4% 183 30,6% 250 31,9% 

Nesutinku 3 1,6% 339 56,6% 342 43,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 0 0,0% 14 2,3% 14 1,8% 

Jūsų projektas skatino tarptautinį bendradarbiavimą 

Sutinku 87 48,1% 247 41,7% 334 43,2% 

Iš dalies sutinku 43 23,8% 144 24,3% 187 24,2% 

Nesutinku 40 22,1% 157 26,5% 197 25,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 11 6,1% 45 7,6% 56 7,2% 

Jūsų projektas yra tęstinis projektas – juo tęsiamos anksčiau įgyvendintų projektų veiklos 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Sutinku 130 71,8% 432 69,5% 562 70,0% 

Iš dalies sutinku 26 14,4% 108 17,4% 134 16,7% 

Nesutinku 22 12,2% 71 11,4% 93 11,6% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 1,7% 11 1,8% 14 1,7% 

 
12 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 4. Kurios iš žemiau išvardintų veiklų geriausiai apibūdina jūsų 
projekto veiklas? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Parodų (-os) organizavimas 47 24,9% 169 26,0% 216 25,7% 

Scenos meno kūrinius pristatančių renginių 
(spektaklių, koncertų) organizavimas 86 45,5% 195 30,0% 281 33,5% 

Kitokių kūrybos sklaidos renginių (festivalių, 
forumų ir kt.) organizavimas 63 33,3% 201 30,9% 264 31,5% 

Leidinių (knygų, katalogų, informacinių leidinių, 
CD, DVD) parengimas ir leidyba 36 19,0% 179 27,5% 215 25,6% 

Literatūros vertimai 3 1,6% 25 3,8% 28 3,3% 

Naujų kūrinių sukūrimas (kūrybinio proceso 
finansavimas) 39 20,6% 101 15,5% 140 16,7% 

Kūrinių gamyba (kūrinio – paveikslo, 
skulptūros, fotografinio atspaudo, scenografijos, 
dizaino objekto ar kt. – gamybos išlaidų 
padengimas) 

19 10,1% 65 10,0% 84 10,0% 

Kultūros paveldo saugojimas, tyrinėjimas ar 
sklaida 28 14,8% 205 31,5% 233 27,8% 

Edukaciniai ir kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai (paskaitos, konferencijos, seminarai, 
dirbtuvės ir kt.) 82 43,4% 226 34,8% 308 36,7% 

Kita (įrašykite): ______________________ 21 11,1% 62 9,5% 83 9,9% 

 
13 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 5. Kuri iš žemiau išvardintų veiklų geriausiai apibūdina 
pagrindinę jūsų projekto veiklą? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Parodų (-os) organizavimas 10 5,3% 53 8,2% 63 7,5% 

Scenos meno kūrinius pristatančių renginių 
(spektaklių, koncertų) organizavimas 37 19,7% 108 16,7% 145 17,4% 

Kitokių kūrybos sklaidos renginių (festivalių, 
forumų ir kt.) organizavimas 34 18,1% 117 18,1% 151 18,1% 

Leidinių (knygų, katalogų, informacinių 
leidinių, CD, DVD) parengimas ir leidyba 17 9,0% 102 15,8% 119 14,3% 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Literatūros vertimai 1 0,5% 6 0,9% 7 0,8% 

Naujų kūrinių sukūrimas (kūrybinio proceso 
finansavimas) 15 8,0% 39 6,0% 54 6,5% 

Kūrinių gamyba (kūrinio – paveikslo, 
skulptūros, fotografinio atspaudo, 
scenografijos, dizaino objekto ar kt. – gamybos 
išlaidų padengimas) 8 4,3% 16 2,5% 24 2,9% 

Kultūros paveldo saugojimas, tyrinėjimas ar 
sklaida 14 7,4% 78 12,1% 92 11,0% 

Edukaciniai ir kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai (paskaitos, konferencijos, seminarai, 
dirbtuvės ir kt.) 39 20,7% 83 12,8% 122 14,6% 

Kita (įrašykite): ______________________ 13 6,9% 45 7,0% 58 6,9% 

 
 
III. Programos administravimas 
 
14 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 6. Kaip bendrai galėtumėte įvertinti savo pasitenkinimą  
dalyvavimu  šioje programoje? 

 Jaunų 
menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Labai patenkintas (-a) 113 60,8% 335 52,7% 448 54,5% 

Gana patenkintas (-a) 70 37,6% 286 45,0% 356 43,3% 

Gana nepatenkintas (-a) 0 0,0% 4 0,6% 4 0,5% 

Labai nepatenkintas (-a) 2 1,1% 4 0,6% 6 0,7% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 1 0,5% 7 1,1% 8 1,0% 

 
15 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 7. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie 
Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų programos įgyvendinimą? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Šios programos paramos gairės/ taisyklės buvo aiškios ir suprantamos 

Visiškai nesutinku 3 1,6% 5 0,8% 8 1,0% 

Linkęs nesutikti 5 2,7% 27 4,2% 32 3,9% 

Linkęs sutikti 63 33,7% 259 40,5% 322 39,0% 

Visiškai sutinku 115 61,5% 343 53,7% 458 55,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 0,5% 5 0,8% 6 0,7% 

Paraiškų parengimui skirtas laikas buvo pakankamas 

Visiškai nesutinku 6 3,2% 11 1,7% 17 2,1% 

Linkęs nesutikti 29 15,5% 107 16,7% 136 16,5% 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Linkęs sutikti 63 33,7% 241 37,7% 304 36,8% 

Visiškai sutinku 83 44,4% 276 43,2% 359 43,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 6 3,2% 4 0,6% 10 1,2% 

Rengiant paraišką konsultavausi su administruojančios institucijos atstovais 

Visiškai nesutinku 30 16,3% 87 13,9% 117 14,4% 

Linkęs nesutikti 31 16,8% 92 14,6% 123 15,1% 

Linkęs sutikti 50 27,2% 240 38,2% 290 35,7% 

Visiškai sutinku 65 35,3% 190 30,3% 255 31,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 4,3% 19 3,0% 27 3,3% 

Paraiškos buvo atrinktos ir finansavimo sprendimas priimtas tinkamu laiku 

Visiškai nesutinku 6 3,2% 22 3,4% 28 3,4% 

Linkęs nesutikti 33 17,6% 106 16,6% 139 16,8% 

Linkęs sutikti 79 42,0% 268 42,0% 347 42,0% 

Visiškai sutinku 65 34,6% 233 36,5% 298 36,1% 

Nežinau / negaliu atsakyti 5 2,7% 9 1,4% 14 1,7% 

Paraiškas svarstę ekspertai atrinko kokybiškus projektus 

Visiškai nesutinku 8 4,3% 12 1,9% 20 2,4% 

Linkęs nesutikti 10 5,4% 41 6,4% 51 6,2% 

Linkęs sutikti 77 41,6% 259 40,7% 336 40,9% 

Visiškai sutinku 37 20,0% 161 25,3% 198 24,1% 

Nežinau / negaliu atsakyti 53 28,6% 163 25,6% 216 26,3% 

Ateityje sėkmingiems projektams turėtų būti skiriama didesnė parama, net jei tai sumažintų 
finansuojamų projektų skaičių 

Visiškai nesutinku 4 2,2% 20 3,1% 24 2,9% 

Linkęs nesutikti 32 17,2% 100 15,7% 132 16,0% 

Linkęs sutikti 57 30,6% 237 37,1% 294 35,7% 

Visiškai sutinku 80 43,0% 235 36,8% 315 38,2% 

Nežinau / negaliu atsakyti 13 7,0% 46 7,2% 59 7,2% 

Sutarčių sudarymo tvarka buvo aiški 

Visiškai nesutinku 3 1,6% 8 1,3% 11 1,3% 

Linkęs nesutikti 2 1,1% 22 3,5% 24 2,9% 

Linkęs sutikti 60 32,3% 208 32,7% 268 32,6% 

Visiškai sutinku 113 60,8% 389 61,1% 502 61,0% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 4,3% 10 1,6% 18 2,2% 

Sutarčių pasirašymo procesas buvo nesudėtingas 

Visiškai nesutinku 3 1,6% 13 2,0% 16 1,9% 

Linkęs nesutikti 8 4,3% 22 3,5% 30 3,6% 

Linkęs sutikti 52 27,8% 198 31,1% 250 30,3% 

Visiškai sutinku 116 62,0% 393 61,7% 509 61,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 4,3% 11 1,7% 19 2,3% 

Projekto lėšos buvo išmokėtos tinkamu laiku 

Visiškai nesutinku 8 4,3% 20 3,1% 28 3,4% 

Linkęs nesutikti 9 4,8% 54 8,5% 63 7,6% 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Linkęs sutikti 60 32,3% 162 25,4% 222 26,9% 

Visiškai sutinku 105 56,5% 395 61,9% 500 60,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 2,2% 7 1,1% 11 1,3% 

Projekto ataskaitos parengimo tvarka buvo aiški 

Visiškai nesutinku 8 4,3% 11 1,7% 19 2,3% 

Linkęs nesutikti 9 4,8% 37 5,8% 46 5,6% 

Linkęs sutikti 66 35,5% 254 39,8% 320 38,8% 

Visiškai sutinku 99 53,2% 329 51,6% 428 51,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 2,2% 7 1,1% 11 1,3% 

Ataskaitos pateikimo procesas buvo nesudėtingas 

Visiškai nesutinku 7 3,8% 16 2,5% 23 2,8% 

Linkęs nesutikti 15 8,1% 50 7,9% 65 7,9% 

Linkęs sutikti 70 37,8% 278 43,7% 348 42,4% 

Visiškai sutinku 89 48,1% 282 44,3% 371 45,2% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 2,2% 10 1,6% 14 1,7% 

Ketinu dalyvauti šioje programoje ir ateityje 

Visiškai nesutinku 4 2,2% 14 2,2% 18 2,2% 

Linkęs nesutikti 0 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0% 

Linkęs sutikti 21 11,4% 70 11,0% 91 11,0% 

Visiškai sutinku 156 84,3% 540 84,5% 696 84,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 2,2% 15 2,3% 19 2,3% 

 
 
IV. Finansavimas 
 
16 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 9. Kokiom išlaidom padengti panaudojote Kultūros rėmimo fondo 
/ Jaunųjų menininkų projektų programos teiktą finansavimą? (Prašome apytiksliai įvertinti kokia dalis 
Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų programos teikto finansavimo (procentais) buvo 
skirta šiom išlaidom padengti. Bendra suma negali viršyti 100 procentų)23 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Prekių įsigijimo išlaidos 80 42,3% 22,6% 250 36,7% 21,9% 330 37,9% 22,1% 
Spaudos paslaugų 
įsigijimo išlaidos 69 36,5% 23,6% 239 35,1% 34,1% 308 35,4% 31,8% 
Kitų paslaugų įsigijimo 
išlaidos 105 55,6% 42,0% 324 47,6% 41,2% 429 49,3% 41,4% 
Apmokėjimai 107 56,6% 48,2% 399 58,6% 50,1% 506 58,2% 49,7% 

                                                        
23 Šios lentelės pirmieji du duomenų stulpeliai parodo kiek tam tikros grupės respondentų pasirinko tam tikrą 

atsakymo variantą. Vidurkis rodo išlaidų procentinio dydžio įvertinimų, kuriuos pateikė apklausos respondentai, 
medianinį vidurkį. 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

menininkams ir 
atlikėjams (autoriniai 
atlyginimai, atlikėjų 
atlyginimai, darbo 
užmokestis atlikėjams 
ar menininkams) 

Apmokėjimai už 
vadovavimą projektui 38 20,1% 10,2% 

107 
15,7% 10,8% 145 16,7% 10,6% 

Darbuotojų 
komandiruočių ir 
kviestinių projekto 
dalyvių piniginių 
kompensacijų išlaidos 33 17,5% 21,6% 87 12,8% 21,6% 120 13,8% 21,6% 
Kiti apmokėjimai 
fiziniams asmenims 
(atlyginimas 
finansininkui, 
pagalbiniam personalui 
ir pan.) 35 18,5% 12,0% 91 13,4% 11,2% 126 14,5% 11,4% 
Administracinės 
išlaidos (biuro nuomos 
ir komunalinių 
paslaugų, ryšių 
paslaugų, kanceliarinių 
prekių ir kt. išlaidos) 57 30,2% 10,3% 168 24,7% 9,4% 225 25,9% 9,6% 
Kitos išlaidos 27 14,3% 11,8% 118 17,3% 13,5% 145 16,7% 13,2% 

 
17 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 10. Ar didesnis Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų 
projektų programos finansavimas būtų prisidėjęs prie didesnės jūsų projekto rezultatų kokybės? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Ne 2 1,1% 13 2,1% 15 1,9% 

Veikiau ne 24 13,6% 86 13,8% 110 13,8% 

Veikiau taip 43 24,4% 162 26,0% 205 25,7% 

Taip 94 53,4% 319 51,2% 413 51,7% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 13 7,4% 43 6,9% 56 7,0% 
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18 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 10c. Įvertinkite, keliais procentais didesnis finansavimas būtų 
leidęs pasiekti norimą projekto rezultatų kokybę?24 

 Jaunų menininkų projektai Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Trūkstamos 
sumos dydis 
procentais nuo 
gautos paramos 131 69,3% 66,4% 449 65,9% 70,7% 580 66,7% 69,8% 

 
19 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 11. Ar projekto įgyvendinimui naudojote kitas nei Kultūros 
rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų programos suteiktas lėšas? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Taip 168 95,5% 574 94,1% 742 94,4% 

Ne 7 4,0% 29 4,8% 36 4,6% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 0,6% 7 1,1% 8 1,0% 

 
20 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 11b. Įvardinkite kitus finansavimo šaltinius, kuriais finansavote 
projektą: 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Jūsų organizacijos lėšos 136 72,0% 456 70,2% 592 70,6% 

Kitų Lietuvos paramos programų lėšos 25 13,2% 93 14,3% 118 14,1% 

Kitų užsienio šalių ar tarptautinių paramos 
programų lėšos 25 13,2% 53 8,2% 78 9,3% 

Privačių rėmėjų piniginės lėšos 71 37,6% 221 34,0% 292 34,8% 

Privačių rėmėjų parama prekėmis ar 
paslaugomis 83 43,9% 209 32,2% 292 34,8% 

Renginių dalyvių lėšos 44 23,3% 100 15,4% 144 17,2% 

Kitos iš projekto veiklų gautos pajamos 
(įrašykite kokios): ______________________ 14 7,4% 28 4,3% 42 5,0% 

Kitos lėšos (įrašykite kokios): __________________ 29 15,3% 129 19,8% 158 18,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
  

                                                        
24 Šios lentelės pirmieji du duomenų stulpeliai parodo kiek tam tikros grupės respondentų pasirinko tam tikrą 

atsakymo variantą. Vidurkis rodo išlaidų procentinio dydžio įvertinimų, kuriuos pateikė apklausos respondentai, 
medianinį vidurkį. 



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 99 

21 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 11c. Kokią apytikslę bendrą projekto biudžeto dalį procentais 
sudarė kiti finansavimo šaltiniai?25 

 Jaunų menininkų projektai Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Kitų 
finansavimo 
šaltinių dalis 
procentais 
bendrame 
biudžete 157 83,07% 42% 533 78,27% 39% 690 79,31% 39% 

 
22 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 12. Ar būtumėte įgyvendinę projektą, jei būtumėte negavę 
Kultūros rėmimo fondo / Jaunųjų menininkų projektų programos paramos? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Veikiausiai ne 88 50,0% 342 56,3% 430 54,9% 

Veikiausiai taip, jei pavyktų gauti finansavimą 
iš kitų šaltinių 21 11,9% 67 11,0% 88 11,2% 

Veikiausiai taip, jei pavyktų gauti finansavimą 
iš kitų šaltinių, bet tikriausiai mažesnėmis 
projekto apimtimis 36 20,5% 108 17,8% 144 18,4% 

Veikiausiai taip, savo lėšomis 3 1,7% 13 2,1% 16 2,0% 

Veikiausiai taip, savo lėšomis, bet tikriausiai 
mažesnėmis projekto apimtimis 19 10,8% 51 8,4% 70 8,9% 

Kita (įrašykite): ______________________ 7 4,0% 23 3,8% 30 3,8% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 2 1,1% 3 0,5% 5 0,6% 

 
V. Kitos temos 
 
23 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 13. Ar esate girdėję arba susipažinę su žemiau išvardintomis 
programomis ir iniciatyvomis? 

 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 6 3,4% 20 3,3% 26 3,3% 

Esu girdėjęs 83 47,4% 338 55,7% 421 53,8% 

Esu susipažinęs 86 49,1% 249 41,0% 335 42,8% 

Valstybės edukacinės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 22 12,9% 101 16,8% 123 15,9% 

                                                        
25 Šios lentelės pirmieji du duomenų stulpeliai parodo kiek tam tikros grupės respondentų pasirinko tam tikrą 

atsakymo variantą. Vidurkis rodo išlaidų procentinio dydžio įvertinimų, kuriuos pateikė apklausos respondentai, 
medianinį vidurkį. 
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 Jaunų menininkų 
projektai 

Kiti projektai Visi projektai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Esu girdėjęs 79 46,2% 302 50,2% 381 49,4% 

Esu susipažinęs 70 40,9% 198 32,9% 268 34,7% 

Jaunųjų menininkų projektų finansavimo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 17 9,8% 95 15,8% 112 14,5% 

Esu girdėjęs 72 41,4% 348 57,9% 420 54,2% 

Esu susipažinęs 85 48,9% 158 26,3% 243 31,4% 

Kūrybinių industrijų projektų dalinio finansavimo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 46 26,9% 165 27,8% 211 27,6% 

Esu girdėjęs 94 55,0% 303 51,0% 397 51,9% 

Esu susipažinęs 31 18,1% 126 21,2% 157 20,5% 

Meno kūrėjų organizacijų kūrybinės programos 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 52 30,2% 164 27,4% 216 28,1% 

Esu girdėjęs 86 50,0% 334 55,9% 420 54,5% 

Esu susipažinęs 34 19,8% 100 16,7% 134 17,4% 

Rezidencijų projektų programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 67 39,9% 278 46,9% 345 45,3% 

Esu girdėjęs 76 45,2% 230 38,8% 306 40,2% 

Esu susipažinęs 25 14,9% 85 14,3% 110 14,5% 

Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 34 20,1% 145 24,5% 179 23,5% 

Esu girdėjęs 83 49,1% 304 51,3% 387 50,8% 

Esu susipažinęs 52 30,8% 144 24,3% 196 25,7% 

Nacionalinė kultūros ir meno premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 7 4,0% 20 3,3% 27 3,5% 

Esu girdėjęs 97 56,1% 356 59,1% 453 58,5% 

Esu susipažinęs 69 39,9% 226 37,5% 295 38,1% 

Jaunojo menininko premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 34 19,8% 142 23,9% 176 23,0% 

Esu girdėjęs 91 52,9% 330 55,6% 421 55,0% 

Esu susipažinęs 47 27,3% 122 20,5% 169 22,1% 

Jaunojo tapytojo prizas 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 82 49,7% 295 50,2% 377 50,1% 

Esu girdėjęs 57 34,5% 230 39,1% 287 38,1% 

Esu susipažinęs 26 15,8% 63 10,7% 89 11,8% 

Debiuto premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 91 54,2% 330 56,1% 421 55,7% 

Esu girdėjęs 59 35,1% 205 34,9% 264 34,9% 

Esu susipažinęs 18 10,7% 53 9,0% 71 9,4% 
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2 PRIEDAS. VALSTYBĖS STIPENDIJŲ PAREIŠKĖJŲ 
APKLAUSOS DUOMENŲ LENTELĖS 

Apklausoje buvo kviečiami dalyvauti tiek paramą gavę, tiek paramos negavę pareiškėjai. 
Šioms respondentų grupėms buvo pateiktos kiek skirtingos klausimyno versijos. Žvaigždute 
pažymėti klausimai arba atsakymų variantai buvo pateikti ne visiems respondentams – 
išnašose pateikti paaiškinimai, kokiai respondentų grupei buvo skirtas šis klausimas arba 
atsakymo variantas. Lentelėse pateikti jaunų (iki 35 m amžiaus), vyresnių (virš 35 m 
amžiaus) ir visų apklausoje dalyvavusių respondentų atsakymai. 

 
24 Lentelė. Bendrosios respondentų charakteristikos 

 Dažnis % 

Ar projektui skirta stipendija buvo patvirtinta? 

Patvirtinta 150 54,7% 

Nepatvirtinta 124 45,3% 

Stipendijos rūšis 

Paprasta 214 78,1% 

Edukacinė 60 21,9% 

Menininko amžiaus grupė 

Jauni menininkai (≤35) 93 33,9% 

Vyresni menininkai (>35) 181 66,1% 

Vietovė, kurioje respondentas gyvena ir dirba 

Vilniuje 160 59,9% 

Kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje) 61 22,8% 

Mažesniame mieste, rajono centre 16 6,0% 

Mažame miestelyje 6 2,2% 

Kaimo vietovėje 6 2,2% 

Gyvenu ir dirbu užsienio šalyje (-yse) 9 3,4% 

Kita 9 3,4% 

Respondento lytis 

Moteris 161 58,8% 

Vyras 105 38,3% 

Meno sritis 

Dailė 78 28,5% 

Teatras 44 16,1% 

Muzika 35 12,8% 

Bibliotekos 26 9,5% 

Literatūra ir leidyba 23 8,4% 
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 Dažnis % 

Muziejai 18 6,6% 

Fotomenas 17 6,2% 

Tarpdisciplininis menas 15 5,5% 

Etninė kultūra 10 3,6% 

Šokis 4 1,5% 

Dizainas 3 1,1% 

Kinas 1 0,4% 

 
I.Informacija apie jus ir jūsų kūrybinį projektą 
 
25 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 1. Kokioje vietovėje jūs gyvenate ir dirbate? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Vilniuje 62 66,7% 98 56,3% 160 59,9% 

Kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
(Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje) 

15 16,1% 46 26,4% 61 22,8% 

Mažesniame mieste, rajono centre 6 6,5% 10 5,7% 16 6,0% 

Mažame miestelyje 1 1,1% 5 2,9% 6 2,2% 

Kaimo vietovėje 0 0% 6 3,4% 6 2,2% 

Gyvenu ir dirbu užsienio šalyje (-yse) 5 5,4% 4 2,3% 9 3,4% 

Kita (įrašyti): ______________________ 4 4,3% 5 2,9% 9 3,4% 

Iš viso 93 100% 174 100% 267 100% 

 
26 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 2. Kokia jūsų lytis? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Moteris 53 57,0% 108 62,4% 161 60,5% 

Vyras 40 43,0% 65 37,6% 105 39,5% 

Iš viso 93 100% 173 100% 266 100% 

 
27 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 3. Kiek sutinkate ir kiek nesutinkate su žemiau išvardintais 
teiginiais?*  

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Gavęs(-usi) stipendiją galėjau atsitraukti nuo kitų veiklų ir daugiau laiko skirti kūrybai 

Visiškai nesutinku 3 6,0% 10 11,0% 13 9,2% 

                                                        
* Šis klausimas buvo pateiktas tik paramą gavusiems pareiškėjams.  
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Linkęs nesutikti 6 12,0% 11 12,1% 17 12,1% 

Linkęs sutikti 18 36,0% 31 34,1% 49 34,8% 

Visiškai sutinku 22 44,0% 37 40,7% 59 41,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 2,0% 2 2,2% 3 2,1% 

Stipendija suteikė galimybę mokytis, tobulinti savo kvalifikaciją 

Visiškai nesutinku 1 2,0% 3 3,4% 4 2,9% 

Linkęs nesutikti 0 0% 7 7,9% 7 5,1% 

Linkęs sutikti 15 30,6% 24 27,0% 39 28,3% 

Visiškai sutinku 30 61,2% 47 52,8% 77 55,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 6,1% 8 9,0% 11 8,0% 

Stipendija suteikė galimybę įgyvendinti naują kūrybinį projektą 

Visiškai nesutinku 1 2,0% 4 4,2% 5 3,4% 

Linkęs nesutikti 0 0% 6 6,3% 6 4,1% 

Linkęs sutikti 8 16,3% 16 16,7% 24 16,6% 

Visiškai sutinku 35 71,4% 67 69,8% 102 70,3% 

Nežinau / negaliu atsakyti 5 10,2% 3 3,1% 8 5,5% 

Pasinaudodamas(-a) stipendija galėjau įsigyti medžiagų, reikalingų mano kūrybinei veiklai 

Visiškai nesutinku 5 10,2% 12 13,3% 17 12,2% 

Linkęs nesutikti 3 6,1% 11 12,2% 14 10,1% 

Linkęs sutikti 10 20,4% 18 20,0% 28 20,1% 

Visiškai sutinku 24 49,0% 40 44,4% 64 46,0% 

Nežinau / negaliu atsakyti 7 14,3% 9 10,0% 16 11,5% 

Pasinaudodamas(-a) stipendija galėjau įsigyti paslaugų, reikalingų mano kūrybinei veiklai 

Visiškai nesutinku 5 10,2% 7 7,8% 12 8,6% 

Linkęs nesutikti 2 4,1% 8 8,9% 10 7,2% 

Linkęs sutikti 16 32,7% 23 25,6% 39 28,1% 

Visiškai sutinku 18 36,7% 40 44,4% 58 41,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 16,3% 12 13,3% 20 14,4% 

Stipendija užtikrino pajamas, reikalingas pragyvenimo išlaidoms padengti 

Visiškai nesutinku 6 12,0% 17 18,7% 23 16,3% 

Linkęs nesutikti 7 14,0% 13 14,3% 20 14,2% 

Linkęs sutikti 19 38,0% 35 38,5% 54 38,3% 

Visiškai sutinku 15 30,0% 23 25,3% 38 27,0% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 6,0% 3 3,3% 6 4,3% 

Stipendija suteikė galimybę pristatyti savo kūrybą užsienyje 

Visiškai nesutinku 5 10,6% 16 17,6% 21 15,2% 

Linkęs nesutikti 7 14,9% 14 15,4% 21 15,2% 

Linkęs sutikti 10 21,3% 17 18,7% 27 19,6% 

Visiškai sutinku 18 38,3% 25 27,5% 43 31,2% 

Nežinau / negaliu atsakyti 7 14,9% 19 20,9% 26 18,8% 



JAUNŲ MENININKŲ  KŪRYBINĖ IR SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
 

 

 

 
 104 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Stipendija suteikė galimybę užmegzti tarptautinius ryšius 

Visiškai nesutinku 3 6,1% 13 14,8% 16 11,7% 

Linkęs nesutikti 8 16,3% 13 14,8% 21 15,3% 

Linkęs sutikti 9 18,4% 14 15,9% 23 16,8% 

Visiškai sutinku 21 42,9% 32 36,4% 53 38,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 16,3% 16 18,2% 24 17,5% 

Stipendija paskatino mane toliau užsiimti kūrybine veikla 

Visiškai nesutinku 1 2,1% 7 7,3% 8 5,6% 

Linkęs nesutikti 1 2,1% 4 4,2% 5 3,5% 

Linkęs sutikti 11 22,9% 17 17,7% 28 19,4% 

Visiškai sutinku 32 66,7% 68 70,8% 100 69,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 6,3% 0 0% 3 2,1% 

Stipendija man buvo kaip mano kūrybinės veiklos įvertinimas 

Visiškai nesutinku 3 6,0% 3 3,3% 6 4,2% 

Linkęs nesutikti 3 6,0% 4 4,3% 7 4,9% 

Linkęs sutikti 16 32,0% 39 42,4% 55 38,7% 

Visiškai sutinku 25 50,0% 44 47,8% 69 48,6% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 6,0% 2 2,2% 5 3,5% 

Gavęs(-usi) stipendiją susilaukiau viešumo ir susidomėjimo mano kūrybine veikla 

Visiškai nesutinku 1 2,0% 8 8,9% 9 6,5% 

Linkęs nesutikti 9 18,4% 14 15,6% 23 16,5% 

Linkęs sutikti 15 30,6% 24 26,7% 39 28,1% 

Visiškai sutinku 13 26,5% 30 33,3% 43 30,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 11 22,4% 14 15,6% 25 18,0% 

 
 
II. Finansavimas 
 
28 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 4. Kokiom išlaidom padengti panaudojote stipendijos lėšas?* 
(Prašome apytiksliai įvertinti kokią dalį stipendijos lėšų (procentais) skyrėte šiom išlaidom padengti. 
Bendra suma negali viršyti 100 procentų).26 

 Jauni menininkai Vyresni menininkai Visi menininkai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Pragyvenimo 
išlaidos 

34 36,6% 39,1% 65 35,9% 40,0% 99 35,7% 39,7% 

                                                        
* Šis klausimas buvo pateiktas tik paramą gavusiems pareiškėjams. 
26 Šios lentelės pirmieji du duomenų stulpeliai parodo kiek tam tikros grupės respondentų pasirinko tam tikrą 

atsakymo variantą. Vidurkis rodo išlaidų procentinio dydžio įvertinimų, kurį pateikė apklausos respondentai, 
aritmetinį vidurkį. 
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 Jauni menininkai Vyresni menininkai Visi menininkai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Išlaidos 
medžiagoms, 
reikalingoms 
jūsų kūrybinei 
veiklai 

30 32,3% 28,7% 61 33,7% 32,5% 91 32,9% 31,2% 

Išlaidos 
paslaugoms, 
reikalingoms 
jūsų kūrybinei 
veiklai 

28 30,1% 22,2% 62 34,3% 29,4% 90 32,5% 27,2% 

Kelionės 
išlaidos 

33 35,5% 31,2% 59 32,6% 29,9% 92 33,2% 30,3% 

Dalyvavimo 
renginiuose 
(festivaliuose, 
dirbtuvėse, 
mokymo 
renginiuose, 
kt.) išlaidos 

25 26,9% 25,0% 45 24,9% 21,4% 70 25,3% 22,7% 

Kitos išlaidos 10 10,8% 13,3% 18 9,9% 14,7% 28 10,1% 14,2% 

 
29 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 5. Ar didesnis kūrybinio projekto finansavimas būtų prisidėjęs 
prie didesnės jūsų projekto rezultatų kokybės?* 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Ne 4 8,0% 6 6,2% 10 6,8% 

Veikiau ne 4 8,0% 15 15,5% 19 12,9% 

Veikiau taip 11 22,0% 22 22,7% 33 22,4% 

Taip 22 44,0% 41 42,3% 63 42,9% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 9 18,0% 13 13,4% 22 15,0% 

 
30 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 5c. Keliais procentais didesnis finansavimas būtų leidęs pasiekti 
norimą projekto rezultatų kokybę?* 

  Jauni menininkai Vyresni menininkai Visi menininkai 

Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis Dažnis % Vidurkis 

Trūkstamos 
sumos dydis 
procentais 
nuo gautos 
paramos 31 33,3% 50% 56 30,9% 50% 87 31,4% 50% 

                                                        
* Šie klausimai buvo pateikti tik paramą gavusiems pareiškėjams. 
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31 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 6. Ar kūrybinio projekto įgyvendinimui naudojote kitas nei 
valstybės stipendijos lėšas?* 

 Jauni 
menininkai 

Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Taip 38 76,0% 52 54,7% 90 62,1% 

Ne 9 18,0% 39 41,1% 48 33,1% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 3 6,0% 4 4,2% 7 4,8% 

 
32 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 4. Ar įgyvendinote arba artimiausiu metu ketinate įgyvendinti 
kūrybinį projektą, kurio finansavimui teikėte paraišką valstybės stipendijai gauti?** 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Taip 17 39,5% 35 47,3% 52 44,4% 

Taip, bet mažesnėmis apimtimis 12 27,9% 17 23,0% 29 24,8% 

Ne 9 20,9% 13 17,6% 22 18,8% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 5 11,6% 9 12,2% 14 12,0% 

 
33 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 6b. Įvardinkite kitus finansavimo šaltinius, kuriais finansavote 
savo kūrybinį projektą:* 

 Jauni 
menininkai 

Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Jūsų asmeninės lėšos 37 39,8% 46 25,4% 83 30,0% 

Kitų Lietuvos paramos programų lėšos 
(įvardinkite kokių): _____________________ 

4 4,3% 4 2,2% 8 2,9% 

Kitų užsienio šalių ar tarptautinių paramos 
programų lėšos 

9 9,7% 3 1,7% 12 4,3% 

Privačių rėmėjų piniginės lėšos 4 4,3% 12 6,6% 16 5,8% 

Privačių rėmėjų parama prekėmis ar 
paslaugomis 

5 5,4% 5 2,8% 10 3,6% 

Kitos lėšos (įrašykite kokios): 
___________________ 

4 4,3% 8 4,4% 12 4,3% 

Nežinau / negaliu atsakyti 37 39,8% 46 25,4% 83 30,0% 

 
34 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 7. Ar būtumėte įgyvendinę savo kūrybinį projektą jei būtumėte 
negavę paramos?* 

 Jauni Vyresni Visi menininkai 

                                                        
** Šis klausimas buvo pateiktas tik paramos negavusiems pareiškėjams. 
* Šie klausimai buvo pateikti tik paramą gavusiems pareiškėjams. 
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menininkai menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Veikiausiai ne 22 44,0% 40 42,1% 62 42,8% 

Veikiausiai taip, jei pavyktų gauti 
finansavimą iš kitų šaltinių 

7 14,0% 13 13,7% 20 13,8% 

Veikiausiai taip, jei pavyktų gauti 
finansavimą iš kitų šaltinių, bet tikriausiai 
mažesnėmis projekto apimtimis 

7 14,0% 9 9,5% 16 11,0% 

Veikiausiai taip, savo lėšomis 2 4,0% 6 6,3% 8 5,5% 

Veikiausiai taip, savo lėšomis, bet tikriausiai 
mažesnėmis projekto apimtimis 

9 18,0% 20 21,1% 29 20,0% 

Kita (įrašykite): ______________________ 1 2,0% 4 4,2% 5 3,4% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 2 4,0% 3 3,2% 5 3,4% 

 
 
III. Programos administravimas 
 
35 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 8. Kaip bendrai galėtumėte įvertinti savo pasitenkinimą 
dalyvavimu valstybės stipendijų programoje?* 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Labai patenkintas (-a) 28 57,1% 55 58,5% 83 58,0% 

Gana patenkintas (-a) 20 40,8% 38 40,4% 58 40,6% 

Gana nepatenkintas (-a) 1 2,0% 1 1,1% 2 1,4% 

Labai nepatenkintas (-a) 0 0% 0 0% 0 0% 

Nežinau/ negaliu atsakyti 0 0% 0 0% 0 0% 

 
36 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 9. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie 
valstybės stipendijų paramos įgyvendinimą? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Šios programos paramos gairės/ taisyklės buvo aiškios ir suprantamos 

Visiškai nesutinku 0 0% 3 1,8% 3 1,1% 

Linkęs nesutikti 9 9,9% 13 7,6% 22 8,4% 

Linkęs sutikti 48 52,7% 75 43,9% 123 46,9% 

Visiškai sutinku 33 36,3% 75 43,9% 108 41,2% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 5 2,9% 6 2,3% 

Paraiškų parengimui skirtas laikas buvo pakankamas 

Visiškai nesutinku 0 0% 1 0,6% 1 0,4% 

Linkęs nesutikti 4 4,4% 15 8,7% 19 7,2% 

Linkęs sutikti 34 37,4% 66 38,4% 100 38,0% 

Visiškai sutinku 53 58,2% 89 51,7% 142 54,0% 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Nežinau / negaliu atsakyti 0 0% 1 0,6% 1 0,4% 

Vienas šaukimas per metus valstybės stipendijų paraiškoms teikti yra pakankamas 

Visiškai nesutinku 14 15,6% 23 13,7% 37 14,3% 

Linkęs nesutikti 39 43,3% 51 30,4% 90 34,9% 

Linkęs sutikti 27 30,0% 48 28,6% 75 29,1% 

Visiškai sutinku 9 10,0% 35 20,8% 44 17,1% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 11 6,5% 12 4,7% 

Du šaukimai per metus edukacinių stipendijų paraiškoms teikti yra pakankami 

Visiškai nesutinku 5 5,5% 3 1,8% 8 3,1% 

Linkęs nesutikti 8 8,8% 15 8,8% 23 8,8% 

Linkęs sutikti 39 42,9% 56 32,9% 95 36,4% 

Visiškai sutinku 31 34,1% 68 40,0% 99 37,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 8 8,8% 28 16,5% 36 13,8% 

Rengiant paraišką konsultavausi su administruojančios institucijos atstovais 

Visiškai nesutinku 35 38,0% 59 35,5% 94 36,4% 

Linkęs nesutikti 19 20,7% 35 21,1% 54 20,9% 

Linkęs sutikti 15 16,3% 35 21,1% 50 19,4% 

Visiškai sutinku 20 21,7% 20 12,0% 40 15,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 3,3% 17 10,2% 20 7,8% 

Paraiškos buvo atrinktos ir finansavimo sprendimas priimtas tinkamu laiku 

Visiškai nesutinku 0 0% 8 4,7% 8 3,1% 

Linkęs nesutikti 11 12,0% 19 11,2% 30 11,5% 

Linkęs sutikti 34 37,0% 69 40,6% 103 39,3% 

Visiškai sutinku 28 30,4% 40 23,5% 68 26,0% 

Nežinau / negaliu atsakyti 19 20,7% 34 20,0% 53 20,2% 

Paraiškas svarstę ekspertai atrinko kokybiškus projektus 

Visiškai nesutinku 2 2,2% 7 4,1% 9 3,4% 

Linkęs nesutikti 9 9,9% 24 14,0% 33 12,6% 

Linkęs sutikti 39 42,9% 42 24,6% 81 30,9% 

Visiškai sutinku 13 14,3% 12 7,0% 25 9,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 28 30,8% 86 50,3% 114 43,5% 

Sutarčių sudarymo tvarka buvo aiški* 

Visiškai nesutinku 0 0% 0 0% 0 0% 

Linkęs nesutikti 1 2,0% 2 2,1% 3 2,1% 

Linkęs sutikti 17 34,7% 34 35,4% 51 35,2% 

Visiškai sutinku 29 59,2% 59 61,5% 88 60,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 2 4,1% 1 1,0% 3 2,1% 

                                                        
* Šie atsakymų variantai buvo pateikti tik paramą gavusiems pareiškėjams. 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Sutarčių pasirašymo procesas buvo nesudėtingas* 

Visiškai nesutinku 0 0% 0 0% 0 0% 

Linkęs nesutikti 1 2,0% 0 0% 1 0,7% 

Linkęs sutikti 17 34,0% 27 28,4% 44 30,3% 

Visiškai sutinku 30 60,0% 68 71,6% 98 67,6% 

Nežinau / negaliu atsakyti 2 4,0% 0 0% 2 1,4% 

Lėšos buvo išmokėtos man tinkamu laiku* 

Visiškai nesutinku 1 2,0% 0 0% 1 0,7% 

Linkęs nesutikti 1 2,0% 1 1,1% 2 1,4% 

Linkęs sutikti 14 28,0% 14 14,7% 28 19,3% 

Visiškai sutinku 32 64,0% 79 83,2% 111 76,6% 

Nežinau / negaliu atsakyti 2 4,0% 1 1,1% 3 2,1% 

Ataskaitos parengimo tvarka buvo aiški* 

Visiškai nesutinku 0 0% 2 2,1% 2 1,4% 

Linkęs nesutikti 2 4,0% 6 6,3% 8 5,5% 

Linkęs sutikti 20 40,0% 31 32,6% 51 35,2% 

Visiškai sutinku 24 48,0% 49 51,6% 73 50,3% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 8,0% 7 7,4% 11 7,6% 

Ataskaitos pateikimo procesas buvo nesudėtingas* 

Visiškai nesutinku 0 0% 1 1,1% 1 0,7% 

Linkęs nesutikti 2 4,0% 6 6,4% 8 5,6% 

Linkęs sutikti 20 40,0% 32 34,0% 52 36,1% 

Visiškai sutinku 24 48,0% 49 52,1% 73 50,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 8,0% 6 6,4% 10 6,9% 

Ketinu dalyvauti šioje programoje ir ateityje 

Visiškai nesutinku 1 1,1% 4 2,4% 5 1,9% 

Linkęs nesutikti 3 3,3% 0 0% 3 1,2% 

Linkęs sutikti 18 19,6% 31 18,5% 49 18,8% 

Visiškai sutinku 66 71,7% 108 64,3% 174 66,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 4,3% 25 14,9% 29 11,2% 

 
IV. Kitos temos 
 
37 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 11. Ar esate girdėję arba susipažinę su žemiau išvardintomis 
programomis ir iniciatyvomis? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 
Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 1 1,1% 2 1,1% 3 1,1% 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Esu girdėjęs 21 23,3% 38 21,8% 59 22,3% 

Esu susipažinęs 68 75,6% 134 77,0% 202 76,5% 

Valstybės edukacinės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 5 5,6% 10 5,7% 15 5,7% 

Esu girdėjęs 34 37,8% 66 37,9% 100 37,9% 

Esu susipažinęs 51 56,7% 98 56,3% 149 56,4% 

Jaunųjų menininkų projektų finansavimo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 21 23,3% 29 17,0% 50 19,2% 

Esu girdėjęs 33 36,7% 102 59,6% 135 51,7% 

Esu susipažinęs 36 40,0% 40 23,4% 76 29,1% 

Kultūros rėmimo fondas 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 6 6,7% 14 8,0% 20 7,5% 

Esu girdėjęs 29 32,2% 74 42,3% 103 38,9% 

Esu susipažinęs 55 61,1% 87 49,7% 142 53,6% 

Kūrybinių industrijų projektų dalinio finansavimo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 47 52,2% 80 46,2% 127 48,3% 

Esu girdėjęs 28 31,1% 72 41,6% 100 38,0% 

Esu susipažinęs 15 16,7% 21 12,1% 36 13,7% 

Meno kūrėjų organizacijų kūrybinės programos 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 43 47,8% 71 40,6% 114 43,0% 

Esu girdėjęs 36 40,0% 76 43,4% 112 42,3% 

Esu susipažinęs 11 12,2% 28 16,0% 39 14,7% 

Rezidencijų projektų programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 38 42,2% 86 49,7% 124 47,1% 

Esu girdėjęs 41 45,6% 64 37,0% 105 39,9% 

Esu susipažinęs 11 12,2% 23 13,3% 34 12,9% 

Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 32 35,6% 64 37,4% 96 36,8% 

Esu girdėjęs 36 40,0% 72 42,1% 108 41,4% 

Esu susipažinęs 22 24,4% 35 20,5% 57 21,8% 

Nacionalinė kultūros ir meno premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 5 5,6% 3 1,7% 8 3,0% 

Esu girdėjęs 56 62,2% 118 68,2% 174 66,2% 

Esu susipažinęs 29 32,2% 52 30,1% 81 30,8% 

Jaunojo menininko premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 20 22,5% 47 27,5% 67 25,8% 

Esu girdėjęs 41 46,1% 102 59,6% 143 55,0% 

Esu susipažinęs 28 31,5% 22 12,9% 50 19,2% 

Jaunojo tapytojo prizas 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 27 30,0% 73 42,9% 100 38,5% 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Esu girdėjęs 39 43,3% 74 43,5% 113 43,5% 

Esu susipažinęs 24 26,7% 23 13,5% 47 18,1% 

Debiuto premija 

Nesu girdėjęs / nesu susipažinęs 43 48,9% 104 60,8% 147 56,8% 

Esu girdėjęs 29 33,0% 51 29,8% 80 30,9% 

Esu susipažinęs 16 18,2% 16 9,4% 32 12,4% 

 
38 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais 
apibūdinančiais jūsų darbinę padėtį? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Pastaraisiais metais pilnu intensyvumu (~40 darbo valandų per savaitę ar daugiau) dirbau 
apmokamame darbe 

Visiškai nesutinku 29 33,0% 50 29,6% 79 30,7% 

Linkęs nesutikti 13 14,8% 26 15,4% 39 15,2% 

Linkęs sutikti 16 18,2% 25 14,8% 41 16,0% 

Visiškai sutinku 30 34,1% 63 37,3% 93 36,2% 

Nežinau / negaliu atsakyti 0 0% 5 3,0% 5 1,9% 

Šiuo metu gaunu pajamų iš savo kūrybinės veiklos 

Visiškai nesutinku 16 18,0% 47 28,3% 63 24,7% 

Linkęs nesutikti 25 28,1% 41 24,7% 66 25,9% 

Linkęs sutikti 30 33,7% 52 31,3% 82 32,2% 

Visiškai sutinku 17 19,1% 18 10,8% 35 13,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 8 4,8% 9 3,5% 

Pagrindinis mano pajamų šaltinis šiuo metu yra pajamos gaunamos iš kito darbo, susijusio su 
kūrybine veikla 

Visiškai nesutinku 19 21,3% 51 30,5% 70 27,3% 

Linkęs nesutikti 18 20,2% 38 22,8% 56 21,9% 

Linkęs sutikti 30 33,7% 45 26,9% 75 29,3% 

Visiškai sutinku 21 23,6% 22 13,2% 43 16,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 11 6,6% 12 4,7% 

Pagrindinis mano pajamų šaltinis šiuo metu yra pajamos gaunamos iš darbo visiškai nesusijusio 
su kūrybine veikla 

Visiškai nesutinku 41 47,1% 73 44,5% 114 45,4% 

Linkęs nesutikti 19 21,8% 39 23,8% 58 23,1% 

Linkęs sutikti 14 16,1% 21 12,8% 35 13,9% 

Visiškai sutinku 12 13,8% 29 17,7% 41 16,3% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 2 1,2% 3 1,2% 

Savo pagrindiniame darbe panaudoju savo kūrybinius įgūdžius ir gebėjimus 

Visiškai nesutinku 4 4,5% 13 7,8% 17 6,7% 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Linkęs nesutikti 2 2,3% 18 10,8% 20 7,8% 

Linkęs sutikti 34 38,6% 45 26,9% 79 31,0% 

Visiškai sutinku 47 53,4% 80 47,9% 127 49,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 11 6,6% 12 4,7% 

Dažnai susiduriu su pajamas užtikrinti galinčių darbų/užsakymų trūkumu 

Visiškai nesutinku 7 7,9% 16 9,5% 23 8,9% 

Linkęs nesutikti 17 19,1% 24 14,2% 41 15,9% 

Linkęs sutikti 36 40,4% 54 32,0% 90 34,9% 

Visiškai sutinku 26 29,2% 61 36,1% 87 33,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 3,4% 14 8,3% 17 6,6% 

Mano metinės pajamos yra labai nepastovios, jos ženkliai svyruoja 

Visiškai nesutinku 10 11,2% 23 13,7% 33 12,8% 

Linkęs nesutikti 20 22,5% 43 25,6% 63 24,5% 

Linkęs sutikti 22 24,7% 35 20,8% 57 22,2% 

Visiškai sutinku 36 40,4% 60 35,7% 96 37,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 1 1,1% 7 4,2% 8 3,1% 

Atlieku daug su kūrybine veikla susijusio neapmokamo darbo 

Visiškai nesutinku 2 2,2% 11 6,5% 13 5,0% 

Linkęs nesutikti 18 20,2% 24 14,1% 42 16,2% 

Linkęs sutikti 34 38,2% 59 34,7% 93 35,9% 

Visiškai sutinku 31 34,8% 71 41,8% 102 39,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 4,5% 5 2,9% 9 3,5% 

Mano pajamos iš kitų šaltinių man leidžia užsiimti kūrybine veikla ir ją finansuoti 

Visiškai nesutinku 25 28,1% 62 37,3% 87 34,1% 

Linkęs nesutikti 22 24,7% 39 23,5% 61 23,9% 

Linkęs sutikti 21 23,6% 35 21,1% 56 22,0% 

Visiškai sutinku 16 18,0% 17 10,2% 33 12,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 5 5,6% 13 7,8% 18 7,1% 

Mano sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) pajamos man leidžia užsiimti kūrybine veikla ir ją 
finansuoti 

Visiškai nesutinku 53 59,6% 112 66,7% 165 64,2% 

Linkęs nesutikti 20 22,5% 19 11,3% 39 15,2% 

Linkęs sutikti 5 5,6% 20 11,9% 25 9,7% 

Visiškai sutinku 6 6,7% 7 4,2% 13 5,1% 

Nežinau / negaliu atsakyti 5 5,6% 10 6,0% 15 5,8% 

 
39 Lentelė. Atsakymai į klausimą: 13. Sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais 
apibūdinančiais jūsų kaip menininko socialinę ir kūrybinę padėtį? 

 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 
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Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Savo kūrybinei veiklai skiriu bent pusę savo darbo laiko 

Visiškai nesutinku 14 15,6% 22 13,1% 36 14,0% 

Linkęs nesutikti 23 25,6% 33 19,6% 56 21,7% 

Linkęs sutikti 22 24,4% 57 33,9% 79 30,6% 

Visiškai sutinku 27 30,0% 41 24,4% 68 26,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 4 4,4% 15 8,9% 19 7,4% 

Dėl kitų darbų negaliu pakankamai laiko skirti savo kūrybinei veiklai 

Visiškai nesutinku 13 14,6% 24 14,3% 37 14,4% 

Linkęs nesutikti 19 21,3% 39 23,2% 58 22,6% 

Linkęs sutikti 29 32,6% 48 28,6% 77 30,0% 

Visiškai sutinku 25 28,1% 44 26,2% 69 26,8% 

Nežinau / negaliu atsakyti 3 3,4% 13 7,7% 16 6,2% 

Dėl savo profesijos turiu mažesnes socialines garantijas 

Visiškai nesutinku 9 10,0% 29 17,2% 38 14,7% 

Linkęs nesutikti 27 30,0% 36 21,3% 63 24,3% 

Linkęs sutikti 17 18,9% 33 19,5% 50 19,3% 

Visiškai sutinku 31 34,4% 46 27,2% 77 29,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 6 6,7% 25 14,8% 31 12,0% 

Užsiimdamas(-a) savo kūrybine veikla patiriu diskriminaciją dėl mano lyties 

Visiškai nesutinku 58 64,4% 103 60,9% 161 62,2% 

Linkęs nesutikti 23 25,6% 36 21,3% 59 22,8% 

Linkęs sutikti 4 4,4% 6 3,6% 10 3,9% 

Visiškai sutinku 0 0% 5 3,0% 5 1,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 5 5,6% 19 11,2% 24 9,3% 

Esu kūrėjų sąjungos narys(-ė) 

Visiškai nesutinku 54 60,0% 51 30,2% 105 40,5% 

Linkęs nesutikti 6 6,7% 5 3,0% 11 4,2% 

Linkęs sutikti 2 2,2% 11 6,5% 13 5,0% 

Visiškai sutinku 26 28,9% 95 56,2% 121 46,7% 

Nežinau / negaliu atsakyti 2 2,2% 7 4,1% 9 3,5% 

Manau, kad kūrėjų sąjungos tinkamai atstovauja menininkų profesinius interesus 

Visiškai nesutinku 11 12,2% 14 8,2% 25 9,6% 

Linkęs nesutikti 20 22,2% 55 32,4% 75 28,8% 

Linkęs sutikti 15 16,7% 44 25,9% 59 22,7% 

Visiškai sutinku 8 8,9% 6 3,5% 14 5,4% 

Nežinau / negaliu atsakyti 36 40,0% 51 30,0% 87 33,5% 

Kūrėjų sąjunga prisideda prie mano kūrybos sklaidos 

Visiškai nesutinku 31 34,4% 36 21,1% 67 25,7% 

Linkęs nesutikti 17 18,9% 34 19,9% 51 19,5% 

Linkęs sutikti 10 11,1% 43 25,1% 53 20,3% 

Visiškai sutinku 7 7,8% 10 5,8% 17 6,5% 

Nežinau / negaliu atsakyti 25 27,8% 48 28,1% 73 28,0% 
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 Jauni menininkai Vyresni 
menininkai 

Visi menininkai 

Dažnis % Dažnis % Dažnis % 

Esu užmezgęs ryšius su mano srityje veikiančiomis meno institucijomis 

Visiškai nesutinku 5 5,6% 11 6,6% 16 6,2% 

Linkęs nesutikti 9 10,0% 21 12,6% 30 11,7% 

Linkęs sutikti 37 41,1% 74 44,3% 111 43,2% 

Visiškai sutinku 32 35,6% 33 19,8% 65 25,3% 

Nežinau / negaliu atsakyti 7 7,8% 28 16,8% 35 13,6% 

Esu patenkintas kultūros institucijų, galerijų, kultūros vadybininkų (ar agentų), su kuriais 
bendradarbiavau pastaruoju metu, paslaugomis (jei tokios patirties pastaruoju metu neturėjote, 
pasirinkite nežinau/negaliu atsakyti) 

Visiškai nesutinku 10 11,2% 21 12,4% 31 12,0% 

Linkęs nesutikti 10 11,2% 28 16,5% 38 14,7% 

Linkęs sutikti 37 41,6% 37 21,8% 74 28,6% 

Visiškai sutinku 13 14,6% 5 2,9% 18 6,9% 

Nežinau / negaliu atsakyti 19 21,3% 79 46,5% 98 37,8% 

 
 


