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Vadovaudamasi Druskininkų savivaldybės tarybos  2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-

72 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T1-24 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo“ ir Druskininkų 

kultūros centro nuostatų, patvirtintų Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. 

sprendimu Nr. T1-204, III skyriaus 17.10 papunkčiu ir VI skyriaus 25.14 papunkčiu, 

                t v i r t i n u Druskininkų kultūros centro padalinio Amatų centro „Menų kalvė“ 

tarpininkavimo dėl meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių realizavimo tvarkos aprašą. 
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DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO AMATŲ CENTRO „MENŲ 

KALVĖ“ TARPININKAVIMO DĖL MENO LEIDINIŲ IR KŪRINIŲ BEI RANKŲ DARBO 

GAMINIŲ REALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                1.Druskininkų kultūros centro padalinio Amatų centro „Menų kalvė“ (toliau – Amatų 

centras) tarpininkavimo dėl meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių realizavimo (toliau – 

Tarpininkavimas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Tarpininkavimo tikslus, meno 

leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių atranka, atsiskaitymą už Tarpininkavimą. 

                2. Apraše naudojamos sąvokos: 

                 Meno kūriniai ir rankų darbo gaminiai – Amatų centrui pateikti ir šios įstaigos 

lankytojams siūlomi įsigyti Subjekto sukurti meno kūriniai ir/ar pagaminti rankų darbo gaminiai ar 

jų komplektai. 

                 Meno leidiniai – Amatų centrui pateikti ir šios įstaigos lankytojams siūlomi įsigyti 

informaciniai leidiniai, pristatantys vaizduojamąjį ir taikomąjį meną bei dailiuosius amatus, šių sričių 

kūrėjus, jų kūrybą. 

                 Subjektas – vaizduojamojo ir taikomojo meno bei dailiųjų amatų srityje meno kūrinius 

kuriantis ir rankų darbo gaminius gaminantis pilnametis fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka 

verčiasi ūkine komercine veikla arba tokio asmens įsteigtas juridinis asmuo, vykdantis ūkinę 

komercinę veiklą.  

 

II SKYRIUS 

TARPININKAVIMO TIKSLAI 

 

                 3.Tarpininkavimo tikslai: 

                 3.1. puoselėti skirtingas vaizduojamojo ir taikomojo meno, dailiųjų amatų rūšis, skatinti 

šių meno sričių verslų plėtrą; 

     3.2. sudaryti sąlygas vaizduojamojo ir taikomojo meno, dailiųjų amatų atstovams pristatyti 

ir realizuoti sukurtus meno kūrinius bei pagamintus rankų darbo gaminius. 

 

 

III SKYRIUS  

MENO LEIDINIŲ IR KŪRINIŲ BEI RANKŲ DARBO GAMINIŲ ATRANKA  

 

                  4. Meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių atranką vykdo Amatų centro 

darbuotojai. 

                  5. Pirmenybė tarpininkaujant dėl meno kūrinių bei rankų darbo gaminių realizavimo 

teikiama Subjektams:  

                  5.1. pasirašiusiems sutartį dėl Amatų centro dirbtuvių naudojimo kūrybinei ir edukacinei 

veiklai ir ja besinaudojantiems sutartyje numatytomis sąlygomis; 

                  5.2. esantiems kūrėjus vienijančios asociacijos nariais (Lietuvos tautodailininkų sąjungos, 

Lietuvos dailininkų sąjungos ir pan.); 

                  5.3. turintiems Meno kūrėjo statusą; 

                  5.4. sertifikavusiems savo gaminius kaip tautinio paveldo produktus ir turintiems Žemės 

ūkio ministerijos išduotą sertifikatą. 

                  6. Tarpininkaujant dėl meno leidinių realizavimo pirmenybė teikiama leidiniams, 

pristatantiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir kuriančius vaizduojamojo, 

taikomojo meno kūrėjus bei dailiųjų amatų meistrus. 



                7. Amatų centro darbuotojai meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių realizavimui 

atrenka tiek, kiek yra vietos jų viešam eksponavimui Amatų centro patalpose. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS UŽ TARPININKAVIMĄ 

 

                 8. Amatų centras tarpininkauja dėl meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių 

realizavimo pasirašius tarpininkavimo sutartį su Subjektais. 

                 9. Už Tarpininkavimą dėl meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo gaminių realizavimo 

imamas 20 proc. mokestis nuo vieno leidinio/kūrinio/gaminio. 

                10. Už Tarpininkavimą Amatų centras atsiskaito su Subjektais tarpininkavimo sutartyje 

nustatytomis sąlygomis. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                 11. Šis Aprašas gali būti keičiamas Druskininkų kultūros centro direktoriaus įsakymu. 

                 12. Amatų centras neatsako už Subjektų pateiktų meno leidinių ir kūrinių bei rankų darbo 

gaminių autorystę bei nuosavybės teisę, kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį (savybes). 

 

 

____________________ 

 

 


