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KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO BENDROSIOS PARODŲ 
SVARSTYMO, PRIĖMIMO, PARENGIMO, EKSPONAVIMO, APSAUGOS 

TAISYKLĖS
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, www.kkkc.lt

I. PARAIŠKŲ SVARSTYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 1.1. Siekiant formuoti efektyvią kultūrinės veiklos politiką, prie Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centro (toliau – KKKC) sudaryta kolegiali patariamojo balso teisę 
turinti meno taryba bei kreipiamasi į nepriklausomų ekspertų komisiją, kuri 
nagrinėja ir vertina pateiktas parodų paraiškas. Meno tarybos ir ekspertų 
komisijos sudėtį ir reglamentą tvirtina KKKC direktorius.

 1.2. KKKC meno tarybą sudaro 10 narių:
 1.2.1. 2 KKKC atstovai;    
 1.2.2. 1 Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas; 
 1.2.3. 1 Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos atstovas; 
 1.2.4. 1 Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovas; 
 1.2.5. 2 nepriklausomi kultūros ar meno ekspertai; 
 1.2.6. 2 Klaipėdos miesto savivaldybės (tarybos bei administracijos) atstovai; 
 1.2.7. 1 žiniasklaidos atstovas.

 1.3. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 30 d.

 1.4. KKKC nepriklausomų ekspertų komisija nagrinėja ir vertina administracinę 
patikrą (t. y. atitinkančias parodos paraiškoje nurodytus reikalavimus) praė-
jusias paraiškas spalio 1 d. – spalio 31 d.

 1.5. Remdamasis KKKC ekspertų komisijos atrinktų parodų paraiškomis direkto-
riaus pavaduotojas kultūrinei veiklai sudaro preliminarų metinį parodų planą 
ir jį pristato meno tarybai ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. 

 1.6. KKKC meno taryba svarsto ir vertina KKKC sudarytą metinę parodų ir kultūros 
projektų programą, pateikia savo siūlymus ir pastabas.
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 1.7. KKKC direktoriaus įsakymu patvirtintas metinis parodų planas skelbiamas 
KKKC tinklalapyje www.kkkc.lt. Su juo supažindinami atrinktų parodų orga-
nizatoriai (kuratoriai, menininkai).

II. PARODŲ PARENGIMAS, EKSPONAVIMAS, APSAUGA

 2.1. Parodos organizatorius (kuratorius, menininkas) atsako už tai, kad kūriniai ir 
visa reikalinga medžiaga apie parodą būtų pateikti KKKC laiku:

 • Tikslus parodos pavadinimas ir autorių sudėtis pateikiami ne vėliau kaip 90 
dienų iki parodos atidarymo;

 • visų eksponuojamų kūrinių sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip 45 dienos iki 
parodos atidarymo;

 • eksponuojamų darbų transportavimo klausimai pradedami derinti likus 60 
dienų, o galutinė informacija apie transportavimą (adresas, pakuočių dydžiai, 
svoriai ir kiekis) turi būti pateikta ne vėliau kaip 30 dienų iki parodos atida-
rymo; 

 • parodos anotacija, informacija apie autorių ir vaizdinė medžiaga viešinimui ir 
sklaidai pateikiami ne vėliau kaip 45 dienos iki parodos atidarymo

 2.2. Kiekviena paroda priimama eksponuoti pateikus KKKC tikslų kūrinių sąrašą, 
pasirašytą parodos organizatoriaus (kuratoriaus, menininko). 

 2.3. KKKC ir Parodos organizatorius pasirašo kūrinių perdavimo-priėmimo aktą.

 2.4. Parodos organizatorius privalo kūrinius pateikti eksponavimui, taip pat juos 
atsiimti iš ekspozicinių salių KKKC administracijos nustatytu laiku.

 2.5. Parodai pateikti kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti. Kūriniai, ne-
turintys eksponavimui reikalingų detalių, nepasportuoti ar kitaip techniškai 
netvarkingi, su fiziniais defektais, neįtraukti į parodos kūrinių sąrašą, ekspo-
nuoti nepriimami.

 2.6. Už parodos eksponatų priežiūrą ir saugumą nuo kūrinių priėmimo dienos iki 
jų atsiėmimo dienos atsako KKKC administracija. Parodos kūriniui dingus arba 
atsiradus fizinių pažeidimų, veikiama KKKC nuostatų nustatyta tvarka.
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 2.7. Kūriniams eksponuoti naudojama KKKC ir Parodos organizatoriaus turima 
techninė įranga.

 2.8. Į metinį planą įtrauktos parodos gali būti atšaukiamos Parodos organizato-
riaus arba KKKC iniciatyva, apie tai informuojant ne vėliau kaip prieš 3 mėn. 
iki numatytos parodos atidarymo dienos.

 2.9. Su kiekvienu Parodos organizatoriumi KKKC pasirašo licencinę ir panaudos 
sutartį konkrečiai parodai (renginiui ar kt.) įgyvendinti. Nesilaikant KKKC 
bendrųjų parodų svarstymo, priėmimo, parengimo, eksponavimo, apsaugos  
taisyklių KKKC turi teisę nutraukti sutartį.

 2.10. Parodų lankymo laiką nustato KKKC  administracija.

 2.11. Reprezentacinėms reikmėms parodų atidarymo metu KKKC lėšų neskiria.
 2.12. KKKC rūpinasi parodos informacine sklaida arba imasi kitų jiems prilyginamų 

veiksmų.

 2.13. Organizatorius sutinka ir neprieštarauja, kad jo parodos metu tose pačiose 
patalpose vyktų kiti renginiai (performansas, koncertas, diskusija, seminaras, 
paskaita ir t. t.). 

 2.14. Organizatorius sutinka, kad jo atsiųstos bei parodos metu užfiksuotos nuo-
traukos būtų naudojamos jo parodos sklaidai KKKC svetainėje ir soc. tinkluose 
bei žiniasklaidos priemonėse.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 3.1. Parodos paraiška KKKC saugoma 3 metus po parodos uždarymo dienos.

 3.2. Šios taisyklės gali būti keičiamos KKKC direktoriaus įsakymu.


