
VIEŠOJO PIRKIMO TYRIMO „MENO REZIDENCIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS“ 
PASLAUGOMS ĮSIGYTI 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA 

 

1. Pirkimo objektas: Tyrimo „Meno rezidencijų poveikio vertinimas“ (toliau – Tyrimas) 

įgyvendinimas. 

2. Pasirašytos sutarties su Paslaugos teikėju vykdymą kontroliuos Lietuvos kultūros tarybos 

(toliau – LKT) pirmininko įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė).  

 

II. TYRIMO TIKSLAS IR REIKALAVIMAI TYRIMO ATASKAITAI 

 

3. Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų poveikį kūrėjui, aplinkai ir 

kitiems veiksniams bei pateikti rekomendacijas Lietuvos meno rezidencijų įgyvendinimui 

ir Kultūros rėmimo fondo (toliau – KRF) lėšomis finansuojamai programai „Menininkų ir 

kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“ (toliau – Programa). 

4. Tyrimo uždaviniai: 

4.1. apžvelgti Lietuvoje vykstančias meno rezidencijas, nurodant meno rezidencijos 

pobūdį, tikslus, vietą, dalyvius, trukmę ir (ar) aktyvumą1 ir kt., palyginti Lietuvoje 

vykstančias meno rezidencijas su tarptautine praktika;  

4.2. sudaryti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų žemėlapį; 

4.3. remiantis Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – 

LKT) statistikos, literatūros ir kitų šaltinių analize, įvertinti meno rezidencijų poveikį 

kūrėjui (papildomas finansavimo šaltinis kūrėjams, kūrėjų meistriškumo didinimas, 

kūrybos sklaida ir kt.); 

4.4. remiantis Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų, LKT statistikos, literatūros ir kitų 

šaltinių analize, įvertinti meno rezidencijų poveikį aplinkai (kūrėjų telkimosi procesų 

skatinimas, bendruomenės įtraukimas ir edukacija, vietos identiteto kūrimas, kultūros 

ir meno projektų įgyvendinimas netradicinėje aplinkoje, auditorijos iš kitų regionų 

pritraukimas ir kt.); 

4.5. remiantis Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų, LKT statistikos, literatūros ir kitų 

šaltinių analize, įvertinti meno rezidencijų poveikį kitiems veiksniams; 

4.6. įvertinti Lietuvos meno rezidencijų finansavimą ir jo poveikį kūrėjui, aplinkai ir 

kitiems veiksniams: 

4.6.1. atlikti KRF lėšomis finansuojamos Programos  2015–2019 m. analizę 

(Programos atitiktis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiais 

dokumentais, Programos rezidencijų pobūdis ir veiklos, infrastruktūra, kurioje 

įgyvendinamos rezidencijos, regionų skirtumai, rezidencijų tikslai, siekiamas 

rezultatas ir kt.); 

4.6.2. įvertinti skirtų KRF lėšų Programai efektyvumą ir poveikį kūrėjui, aplinkai ir 

kitiems veiksniams; 

4.6.3. atlikti Lietuvos meno rezidencijų, finansuojamų iš kitų nei KRF lėšų, analizę 

(atitiktis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiais 

dokumentais, rezidencijų pobūdis ir veiklos, infrastruktūra, kurioje 

 
1 Parengtą rezidencijų sąrašą palyginti su 2012 m. R. Trimako atlikto tyrimo „Menininkų mainų rezidencijų 

infrastruktūros galimybių studija“ rezultatais. 



įgyvendinamos rezidencijos, regionų skirtumai, rezidencijų tikslai, siekiamas 

rezultatas, skiriamų lėšų efektyvumas, poveikis kūrėjui, aplinkai ir kt.); 

4.7. surinkti ir susisteminti meno rezidencijų organizatorių ir dalyvių atsiliepimus 

(interviu), vertinant meno rezidencijų poveikį kūrėjui, vietai, ir kitiems veiksniams; 

4.8. pateikti Tyrimo išvadas ir rekomendacijas Lietuvos meno rezidencijų įgyvendinimui 

bei Programai. 

5. Tyrimo ataskaitos struktūra: 

5.1. įvadas; 

5.2. Tyrimo I dalis, kurioje pateikiama Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų apžvalga, 

meno rezidencijų žemėlapis, meno rezidencijų finansavimo ir poveikio vertinimas; 

5.3. Tyrimo II dalis, kurioje pateikiami surinkti ir susisteminti meno rezidencijų 

organizatorių ir dalyvių atsiliepimai (interviu), vertinant meno rezidencijų poveikį; 

5.4. išvados; 

5.5. rekomendacijos. 

 

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

6. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Darbo grupės pastabas ir pasiūlymus, pateiktus tarpinei 

Tyrimo ataskaitai, ataskaitą pakoreguoja ir pateikia ne vėliau kaip iki kitos ataskaitos dalies 

pristatymo datos, nurodytos 15–17 techninės specifikacijos punktuose. 

7. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Darbo grupės pastabas ir pasiūlymus, pateiktus 

galutinei Tyrimo ataskaitai, ataskaitą pakoreguoja ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 

pateiktų pastabų datos. 

8. LKT stebėsenos ir analizės skyrius Paslaugų teikėjui pateikia statistinius duomenis, 

reikalingus projektų, susijusių su programos įgyvendinimu, analizei. 

9. Tarpinės Tyrimo ataskaitos pateikiamos MS Word formatu (elektronine versija), galutinė 

Tyrimo ataskaita pateikiama MS Word formatu (elektroninė ir popierinė versija). 

10. Tarpinių Tyrimo ataskaitų bei galutinės Tyrimo ataskaitos statistiniai duomenys ir grafinė 

analizė pateikiami MS Excel formatu. 

11. Kai paslaugos yra suteiktos tinkamai, LKT priima paslaugas per 3 darbo dienas nuo 

galutinės Tyrimo ataskaitos pateikimo dienos, pasirašydama paslaugų perdavimo-

priėmimo aktą. 

12. Priėmus ataskaitą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja surengti bent du Tyrimo pristatymus. 

13. Galutinė Tyrimo ataskaita bus skelbiama LKT internetinėje svetainėje. 

 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

 

14. Per 14 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo su Darbo grupe suderinamas detalus darbo 

planas. 

15. Iki 2020 m. kovo 10 d. pateikiama Tyrimo I dalies ataskaita. 

16. Iki 2020 m. gegužės 3 d. pateikiama Tyrimo II dalies ataskaita. 

17. Iki 2020 m. birželio 1 d. pateikiama galutinė Tyrimo ataskaita. 

18. Iki 2020 m. spalio 1 d. surengiami Tyrimo pristatymai. 
 


