PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos “Menų spaustuvė”
2022 m. spalio 28 d. visuotinio dalininkų susirinkimo 4 sprendimu

ILGALAIKIO REZIDAVIMO
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “MENŲ SPAUSTUVĖ” PATALPOSE
TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Viešoji įstaiga “Menų spaustuvė” (toliau – Menų spaustuvė) skelbia ilgalaikio rezidavimo Menų spaustuvės
patalpose nuo 2023 m. sausio 1 d. taisykles (toliau – Taisyklės).
2. Taisyklėse apibrėžtas pagrindinis prioritetas yra šiuolaikiniai scenos menai.
3. Taisyklėse apibrėžti tikslai yra šie:
3.1. Skatinti šiuolaikinių scenos menų - šiuolaikinis cirkas, šiuolaikiniai scenos menai vaikams ir
jaunimui bei šiuolaikiniai menai viešose erdvėse - raidą šalyje, tarptautinį bendradarbiavimą.
3.2. Skatinti nevyriausybinių organizacijų, iniciatyvinių grupių ir asmenų kūrybinę veiklą profesionalių
scenos menų ir kūrybinių industrijų srityse.
3.3. Skatinti nevyriausybinio kultūros sektoriaus asocijuotų organizacijų įtaką šalies kultūriniams
procesams.
3.4. Pasitelkus Menų spaustuvės infrastruktūrą sudaryti palankias sąlygas darbų kūrimui, pristatymui
ir vadybai.
4. Paraiškas pagal šias Taisykles gali teikti :
4.1. Nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme šias
organizacijas apibrėžiančias sąvokas ir kurių registracijos buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje (toliau – Pareiškėjas).
4.2. Iniciatyvinės kultūros ir meno grupės, susibūrusios konkrečių projektų įgyvendinimui ir pagrindinę
veiklą vykdančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas).
4.3. Fiziniai asmenys, kūrybinių verslų atstovai, savo pagrindinę veiklą vykdantys Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas).
4.4. Kitos nevyriausybinės organizacijos ar fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas kultūros ir meno
organizacijoms bei kūrėjams arba stiprinantys jų veiklą ir pagrindines veiklas vykdantys Vilniaus
miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas).
5. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, pretenduoja tapti Menų spaustuvės ilgalaikiu rezidentu (toliau –
Rezidentas), kuriam lengvatinėmis sąlygomis gali būti:
5.1. Suteikiamas biuras, jo dalis arba keli biurai.
5.2. Suteikiama galimybė naudotis Menų spaustuvės erdvėmis (Juodoji salė, Kišeninė salė, Stiklinė
salė, Studija II, Studija III, Infoteka) renginiams, parengiamiesiems ir baigiamiesiems darbams.
6. Pareiškėjas, teikdamas paraišką ir siekdamas tapti Menų spaustuvės ilgalaikiu rezidentu, gali pasirinktinai
pretenduoti į vieną iš žemiau paminėtų paslaugų grupių:
6.1. Biuro, jo dalies arba kelių biurų subnuomą (žr. šių Taisyklių 5.1. punktą). Biurai gali būti naudojami
tik pagal paskirtį, t. y. vadybinei veiklai.
6.2. Biuro, jo dalies arba kelių biurų subnuomą ir Menų spaustuvės erdvių subnuomą (žr. šių Taisyklių
5.1. ir 5.2. punktus).
6.3. Menų spaustuvės erdvių subnuomą (žr. šių Taisyklių 5.2.punktą)
7. Galimas Pareiškėjo ilgalaikio rezidavimo Menų spaustuvėje laikotarpis yra nuo 1 iki 3 metų.
8. Pareiškėjas ilgalaikiu Menų spaustuvėje rezidentu gali pretenduoti tapti ne daugiau negu 3 kartus iš eilės.
Maksimalus rezidavimo laikotarpis yra 9 metai.
9. Pareiškėjui tapus ilgalaikiu rezidentu trečią kartą iš eilės jam yra priskiriamas papildomas įsipareigojimas –
mentorystė. Mentorystės metu Pareiškėjas privalo savo žiniomis ir patirtimi dalintis su mažiau patirties
turinčiais Menų spaustuvės rezidentais, prisidėti prie jų veiklų konsultacijomis ir praktine veikla. Konkrečios
mentorystės sąlygos yra aptariamos su pretendentų prieš pasirašant ilgalaikio rezidavimo sutartį.
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10. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali pretenduoti tapti Menų spaustuvės ilgalaikiu rezidentu nuo 2023 m.
sausio 1 d.1 Atsiradus laisvai vietai reziduoti, Menų spaustuvė gali skelbti naują atranką atsilaisvinusiai vietai
užimti.
II. TEIKIAMOS PARAIŠKOS
11. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
12. Vieno biuro patalpose gali reziduoti ir daugiau negu vienas Pareiškėjas.
13. Pareiškėjai, norintys dalintis biuru, teikia atskiras paraiškas, ir esant galimybei nurodo su kuriuo
Pareiškėju (-iais) norėtų (galėtų) reziduoti viename biure.
III. REIKALAVIMAI ATRANKOJE DALYVAUJANTIEMS PAREIŠKĖJAMS
IR JŲ TEIKIAMOMS PARAIŠKOMS
14. Pareiškėjų veikla turi atitikti bent vieną iš žemiau paminėtų veiklos krypčių:
14.1. Veikla vykdoma šiuolaikinio cirko, šiuolaikinių scenos menų vaikams ir jaunimui arba šiuolaikinių
menų viešose erdvėse srityse.
14.2. Veikla vykdoma profesionalių scenos menų, kūrybinių industrijų srityse.
14.3. Nevyriausybinė organizacija yra asociacija arba skėtinė organizacija, atstovaujanti
nevyriausybinio kultūros sektoriaus vieną iš sričių.
15. Paraišką teikiantis Pareiškėjas gali pretenduoti į vieną iš šių Taisyklių 6 punkte išvardintų paslaugų
grupių.
16. Menų spaustuvės erdvių užimtumas svarstomas kas 6 mėnesius. Sprendimą dėl naudojimosi šiomis
erdvėmis priima Menų spaustuvės administracija (toliau – Administracija) ilgalaikiam rezidentui pateikus
poreikių anketą.
17. Naudojimosi Menų spaustuvės įranga ir baldais sąlygos:
17.1. Pagrindine Menų spaustuvės turima ir erdvėms pritaikyta įranga Menų spaustuvės patalpose
Administracijos nustatyta tvarka ilgalaikiai rezidentai galės naudotis nemokamai.
17.2. Biurų patalpos yra aprūpintos būtiniausiais biuro baldai.
17.3. Menų spaustuvė biurų patalpose užtikrina interneto tiekimą
17.4. Rezidentai jiems skirtuose biuruose patys pasirūpina biuro įranga ir unikaliomis konkretaus biuro
detalėmis.
18. Pareiškėjai turi pateikti paraišką vadovaudamiesi šių Taisyklių 1 priede pateikta paraiškos forma.
19. Paraiškos elektroninė versija turi būti pateikta Administracijai el. paštu: info@menuspaustuve.lt.
20. Prie paraiškos turi būti pridėta:
20.1. Informacija apie paraiškos teikimo metu galiojančias kitas ilgalaikes (1 metai ir daugiau) patalpų
nuomos Vilniaus mieste sutartis ir jų galiojimo terminus.
20.2. Jei Pareiškėjas turi juridinį statusą, prie paraiškos turi būti pridėta registracijos pažymėjimo
kopija ar elektroninis sertifikuoto išrašas, įstatų kopija, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SoDros
pažymos apie turimus įsiskolinimus.
21. Paraiškos turi būti atsiųstos Administracijai ne vėliau negu nurodyta skelbiamame kvietime teikti
paraiškas. Paraiškos, atsiųstos vėliau negu nurodyta kvietime, nebus priimamos.
22. Paraiška, pateikta ne laiku ar nesilaikant nustatytos paraiškos pildymo tvarkos, Administracijos
sprendimu gali būti nevertinama ir grąžinama Pareiškėjui jos nesvarstant.
23. Administracijos sprendimu, pateiktos paraiškos, gali būti nevertinamos ir grąžinamos Pareiškėjui, jei:
23.1. Pareiškėjas pretenduoja tapti rezidentu ketvirtą kartą iš eilės.
23.2. Pareiškėjui jau anksčiau buvo suteiktas rezidento statusas, tačiau sutartis Menų spaustuvės
iniciatyva buvo vienašališkai nutraukta, o sutarties nutraukimo priežastimi įvardintas sistemingas
sutarties sąlygų nesilaikymas ar kiti grubūs pažeidimai.
IV. PARAŠKŲ VERTINIMAS
24. Pareiškėjų paraiškas vertina Menų spaustuvės taryba (toliau - Taryba). Paraiškos vertinimo forma yra
pateikta šių Taisyklių 2 priede.
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Šią atranką laimėjusių Pareiškėjų sutartys sudaromos atsižvelgus į prieš tai vykusių konkursų metu sudarytų analogiškų sutarčių
galiojimo pabaigos datas.
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25. Paraiška bus vertinama, atsakant ir trumpai raštu pagrindžiant atsakymą į keturis vertinimo klausimus. Ar
Pareiškėjo Menų spaustuvėje ketinama vykdyti veikla:
25.1. Atitinka bent vieną ar kelias šių Taisyklių 14 punkte minimas veiklos kryptis?
25.2. Užtikrins tam tikrą meninę vertę/kokybę ir profesionalumą?
25.3. Prisidės prie Menų spaustuvės bendruomenės bendrų veiklų?
25.4. Planuojama turint (ketinant gauti) pakankamai lėšų?
26. Galimi trys atsakymai į klausimus:
26.1. Taip (atsakymo vertė 3 balai).
26.2. Nei taip, nei ne (atsakymo vertė 2 balai).
26.3. Ne (atsakymo vertė 1 balas).
27. Tarybos darbo rezultatas yra:
23.1. Pagal reitingą sudarytas Pareiškėjų, kuriems siūloma suteikti ilgalaikio rezidento statusą, sąrašas.
23.2. Raštu pateiktos Tarybos išvados, kurias tvirtina pirmininkaujantis asmuo posėdžio metu.
28. Galutinį sprendimą dėl ilgalaikių rezidentų priima Visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – Dalininkų
susirinkimas), atsižvelgdamas į:
28.1. Tarybos darbo rezultatą, numatytą šių Taisyklių 25 punkte;
28.2. Kitus šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
29. Tarybos ar Dalininkų susirinkimų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau negu 1/2 tarybos
narių ar dalininkų. Posėdžių sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau negu 1/2 posėdyje
dalyvaujančių tarybos narių ar dalininkų. Posėdžių metu balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
pirmininkaujančiųjų balsai.
30. Dalininkai, tarybos nariai, administracijos darbuotojai ir kiti asmenys vienu ar kitu būdu įsitraukę į
rezidentų atrankos eigą, turi užtikrinti informacijos konfidencialumą ir jos viešai neskelbti bei neplatinti.
31. Pasibaigus atrankai Administracija informuoja Pareiškėjus apie atrankos rezultatus ir pateikia patvirtintą
Menų spaustuvės ilgalaikių rezidentų sąrašą.
V. REZIDENTO STATUSO SUTEIKIMAS
32. Administracija su atranką laimėjusiais Pareiškėjais pasirašo ilgalaikio rezidavimo Menų spaustuvėje
sutartis ir suteikia Pareiškėjams trumpalaikio rezidento statusą. Sutartyse aprašomi įsipareigojimai,
nustatomi naudojimosi Menų spaustuvės paslaugomis bei patalpomis terminai ir tvarka, atskaitomybės,
atsakomybės ir atsiskaitymo sąlygos. Administracija turi teisę pratęsti rezidento sutartis, tačiau kartu su
visais pratęsimais bendras sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis negu 3 metai.
VI. REZIDAVIMO ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA
33. Menų spaustuvės ilgalaikiais rezidentais tapę Pareiškėjai, vykdydami Menų spaustuvėje savo veiklą,
Menų spaustuvei kompensuoja su jų vykdoma veikla susijusius kaštus, moka fiksuotus mokesčius už biurų
subnuomojamą ir veiklai skirtas erdves.
34. Biuro, jo dalies arba kelių biurų subnuomą:
34.1. Ilgalaikiam rezidentui suteikiamų biuro paskirties patalpų mėnesio nuomos kaina už 1 m2 yra
0.29 Eur (taikytinas PVM). Šis įkainis gali būti keičiamas tuo atveju, jeigu Vilniaus m. savivaldybė
pakeičia Menų spaustuvei skirtų patalpų lengvatinės nuomos įkainį.
34.2. Bendra eksploatacinių išlaidų (šildymas, elektra, vanduo, interneto paslaugos, šiukšlių išvežimas,
bendro naudojimo patalpų ir aplinkos priežiūra, apsaugai ir kt.) 1 m2 kaina per mėnesį yra
apskaičiuojama pagal faktines eksploatacines išlaidas bendram Menų spaustuvės patalpų plotui.
35. Menų spaustuvės erdvių subnuoma:
35.1. Mokestis už Menų spaustuvės erdves yra paskaičiuojamas atsižvelgiant į tuo metu galiojančius ir
Dalininkų patvirtintus erdvių subnuomos įkainius.
35.2. Subnuomos mokestis už Menų spaustuvės erdves apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį pagal
faktinį ilgalaikio rezidento naudojimąsi šiomis paslaugomis.
35.3. Infotekos registracijos mokesčiui ilgalaikiams rezidentams teikiama 50 % nuolaida.
36. Menų spaustuvė ilgalaikiam rezidentui sąskaitą už praėjusį mėnesį išrašo ne vėliau negu iki kito mėnesio
17 d. Pagal Menų spaustuvės pateiktą sąskaitą ilgalaikis rezidentas turi sumokėti per 10 kalendorinių dienų
nuo sąskaitos išrašymo datos.
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VII. REZIDENTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
37. Ilgalaikiai rezidentai rezidavimo Menų spaustuvėje metu vykdomas veiklas turi pristatyti žiniasklaidoje,
susitikimų su visuomene bei įvairiomis institucijomis ir organizacijomis metu. Pristatant veiklas Menų
spaustuvė visada turi būti minima, kaip ilgalaikio rezidento veiklai patalpas suteikusi bei paslaugas teikianti
organizacija, rezidento partneris arba bičiulis. Siūloma rezidento statusą nusakanti formuluotė – „X
organizacija yra Menų spaustuvės rezidentas/-ė“. Informacinėje medžiagoje (plakatuose, skrajutėse ir t. t.)
šalia šios frazės turi būti spausdinamas Menų spaustuvės logotipas.
38. Ilgalaikiai rezidentai rezidavimo Menų spaustuvėje metu turi prisidėti prie Menų spaustuvės veiklų,
skirtų jos bendruomenei (pvz., mentoryste, mokamais ir nemokami renginiais).
39. Menų spaustuvė įsipareigoja viešinti ilgalaikio rezidento Menų spaustuvėje vykdomas veiklas:
39.1. Laiku pateikus informaciją, rezidento projektai įtraukiami į Menų spaustuvės repertuarą. Visus
informacijos pateikimo terminus rezidentas turi derinti su Administracija.
39.2. Rezidentas turi laiku pateikti Menų spaustuvei išsamią informaciją apie projektą, bilietų
platinimą, atsiųsti nuotraukas ir kitą reikalingą informaciją. Šią informaciją Menų spaustuvė patalpina
interneto svetainėje www.menuspaustuve.lt „Repertuaras“ skiltyje. Visus informacijos pateikimo
terminus rezidentas turi derinti su Administracija.
39.3. Jei ilgalaikis rezidentas turi papildomų poreikių viešinant jo projektus Menų spaustuvės
viešinimo kanalais, jis turėtų tiesiogiai kreiptis į Menų spaustuvės atstovą, atsakingą už komunikaciją.
40. Rezidentai, Administracijai paprašius, turi informuoti ją apie rezidentų Menų spaustuvėje vykdomą
veiklą bei projektų eigą (kūrybos procesus, darbą su žiniasklaida ir tiksline auditorija ir pan.).
41. Menų spaustuvės dalininkams, tarybos nariams ir administracijos atstovams turi būti sudarytos sąlygos
apsilankyti ilgalaikio rezidento Menų spaustuvėje pristatomose veiklose ar kitaip jas stebėti.
42. Administracija pasilieka teisę tikrinti, ar rezidentai laikosi šiose Taisyklėse ir sutartyje nustatytų
įsipareigojimų.
43. Pasibaigus rezidavimo Menų spaustuvėje laikui, ilgalaikiai rezidentai turi pateikti Administracijai
informaciją apie rezidavimo metu Menų spaustuvėje vykdytą veiklą per 30 kalendorinių dienų po sutarties
nutraukimo.
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1 priedas
PARAIŠKA
DĖL ILGALAIKIO REZIDAVIMO „MENŲ SPAUSTUVĖJE“
I. BENDRIEJI KLAUSIMAI
1. Informacija apie besikreipiančią organizaciją, iniciatyvinę grupę ar asmenį:
1.1. Organizacijos, iniciatyvinės grupės pavadinimas, asmens vardas ir pavardė
1.2. Adresas
Telefonas
Elektroninis paštas
Įmonės kodas arba asmens gimimo data
Interneto puslapis
1.3. Organizacijos steigėjai/dalininkai (pildo tik organizacijos)
1.4. Informacija apie organizacijos vadovą, iniciatyvinės grupės lyderį arba fizinį asmenį (gali būti
pridėtas gyvenimo aprašymas)
1.5. Informacija apie kitus vadybinės grupės narius (gali būti pridėti gyvenimo aprašymai)
1.6. Informacija apie rezidavimo metu vykdomoje veikloje dalyvausiančią kūrybinę grupę, kūrėjus (gali
būti pridėti gyvenimo aprašymai)
1.7. Kiti partneriai, dalyvausiantys rezidento veikloje (organizacijos, užsienio partneriai ir
pan.)
1.8. Lėšos kurias ketinate naudoti veiklai rezidavimo Menų spaustuvėje metu (turimos lėšos, galimi
finansavimo šaltiniai ir pan.)
1.9. Informacija apie galiojančias kitas ilgalaikes (1 metai ir daugiau) patalpų nuomos Vilniaus mieste
sutartis ir jų galiojimo terminai.
1.10. Kita informacija, kuri yra svarbi rezidavimo Menų spaustuvėje metu.
II. REZIDENTO POREIKIAI
2. Laikotarpis, kada norėtumėte būti Menų spaustuvės ilgalaikiu rezidentu:
3. Kokių infrastruktūrinių paslaugų pageidautumėte Menų spaustuvėje (norimas paslaugas pabraukite ir
atsakykite į papildomus klausimus):
3.1. Biurų, biuro ar biuro dalies subnuoma.
3.1.1. Kokio dydžio biuro (-ų) savo veiklai norėtumėt?
__________ m2
3.1.2. Ar norėtumėte/galėtumėte vieną biurą dalintis su kita organizacija, neformalia kūrybine grupe ar
fiziniu asmeniu? (atsakymą pažymėkite) Taip/Ne
Jei pažymėjote „Taip“, nurodykite su kuria organizacija, neformalia kūrybine grupe ar asmeniu
norėtumėte/galėtumėte dalintis vieną biurą: ___________________________________________
3.2. Infotekos jūsų veikloms poreikis_____________________________
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3.3. Menų spaustuvės erdvių renginiams, parengiamiesiems ir baigiamiesiems darbams poreikis.
Nurodykite erdvių poreikį (kuo tiksliau).
3.3.1. Stiklinė
Dienų/valandų poreikis mėnesiui____________________
Dienų poreikis metams ___________________________
3.3.2. Studija II
Dienų/valandų poreikis mėnesiui____________________
Dienų poreikis metams ___________________________
3.3.3. Studija III
Dienų/valandų poreikis mėnesiui____________________
Dienų poreikis metams ___________________________
3.3.4. Juodoji salė:
Dienų poreikis mėnesiui __________________________
Dienų poreikis metams ___________________________
3.3.5. Kišeninė salė:
Dienų poreikis mėnesiui __________________________
Dienų poreikis metams ___________________________
III. INFORMACIJA APIE REZIDENTO KETINAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ
5. Išsamus rezidavimo metu ketinamos vykdyti veiklos pristatymas
6. Rezidavimo metu ketinami vykdyti projektai

Trumpai apibūdinkite kiekvieną projektą. Aprašydami projektą pateikite tokią informaciją:
a) pavadinimas; b) trumpas projekto idėjos pristatymas; c) kūrybinės grupės pristatymas; d) auditorija, kuriai skirtas
projektas; e) kada norėtumėt rengti projektą; f) kada norėtumėt pristatyti projektą Menų spaustuvėje; g) numatomi
projekto finansavimo šaltiniai.

6.1. Projektas
6.2. Projektas
6.3. Projektas
6.4. Projektas
Jie reikia, galite tęsti toliau.

7. Kaip ketinate prisidės prie Menų spaustuvės bendruomenei skirtų veiklų?
Tvirtinu, kad su rezidavimo viešosios įstaigos „Menų spaustuvė“ patalpose taisyklėmis esame susipažinę, šioje paraiškoje
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
________________________________________

________________

vardas, pavardė

parašas
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2 priedas
PARAIŠKOS
DĖL ILGALAIKIO REZIDAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MENŲ SPAUSTUVĖ“
PATALPOSE VERTINIMO FORMA
Paraišką pateikusio Pareiškėjo pavadinimas/vardas pavardė:
I. Paraiškos vertinimas
Nr.
Vertinimo klausimai
1.
Ar Menų spaustuvėje ketinama vykdyti veikla atitinka bent vieną ar kelias
Tvarkos 14 punkte minimas veiklos kryptis? (nuo 1 iki 3 balų)
Vertinimo pagrindimas

2.

Ar Menų spaustuvėje ketinama vykdyti veikla užtikrins tam tikrą meninę
vertę/kokybę ir profesionalumą? (nuo 1 iki 3 balų)
Vertinimo pagrindimas:

3.

Ar Pareiškėjas prisidės prie Menų spaustuvės bendruomenės bendrų veiklų? (nuo
1 iki 3 balų)
Vertinimo pagrindimas

4.

Ar Menų spaustuvėje ketinama vykdyti veikla planuojama turint (ketinant gauti)
pakankamai lėšų? (nuo 1 iki 3 balų)
Vertinimo pagrindimas

5.

Ar Pareiškėjui yra svarbu tapti ilgalaikiu Menų spaustuvės rezidentu?

Pastaba dėl vertinimo:
•
Jei Pareiškėjas yra sudaręs kitas ilgalaikes (1 metai ir daugiau) patalpų nuomos Vilniaus
mieste sutartis (nuo 1 iki 3 balų).
•
Jei Pareiškėjas neturi kitų ilgalaikių (1 metai ir daugiau) patalpų nuomos Vilniaus mieste
sutarčių (3 balai).

Vertinimo pagrindimas

IŠ VISO:
Paraišką vertinusio asmens vardas, pavardė, parašas:

7

Balai

