PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. ĮV-66
LIETUVOJE RENGIAMŲ TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ MĖGĖJŲ MENO RENGINIŲ
PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo
iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau –
ministerija) pateiktų Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių (toliau –
renginių) projektų, iš dalies finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, renginių sąrašo sudarymo,
paraiškų teikimo ir svarstymo tvarką, valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) skyrimo ir atsiskaitymo
už jų panaudojimą tvarką.
2. Dalinis finansavimas skiriamas Lietuvoje rengiamų svarbiausių, ryškiausių tęstinių įvairių
mėgėjų meno žanrų renginių projektams, kurių tikslas – užtikrinti įvairių mėgėjų meno žanrų
regionuose plėtrą bei pasirengimo dainų šventėms procesą. Finansavimas skiriamas renginiams,
įrašytiems į kultūros ministro patvirtintą renginių sąrašą.
3. Lėšos Lietuvoje rengiamų prioritetinių mėgėjų meno renginių projektų daliniam finansavimui
numatomos kiekvienais metais Kultūros ministerijos biudžete. Projektams įgyvendinti skiriama ne
daugiau nei 90 procentų lėšų, skaičiuojant nuo viso projekto įgyvendinimo išlaidų sumos ir atsižvelgiant
į valstybės biudžeto galimybes.
4. Ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms šių taisyklių 28 punktas netaikomas.
II. RENGINIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS
5. Į renginių sąrašą įrašomi svarbiausi, ryškiausi įvairių mėgėjų meno sričių ir žanrų renginiai,
kurie pagal galimybes tolygiai apima visus Lietuvos regionus.
6. Į renginių sąrašą atrenkami mėgėjų meno renginiai, atitinkantys šiuos kriterijus:
6.1. renginys užtikrina vienos ar kelių mėgėjų meno sričių, žanrų tradicijų tęstinumą, daro įtaką jų
plėtrai, yra pasirengimo dainų šventėms dalis;
6.2. renginys yra regioninis (dalyvauja ne mažiau kaip 6 savivaldybės ir 10 kolektyvų),
respublikinis (turi atrankinius turus, trunka ne vieną dieną, dalyvauja ne mažiau kaip pusė Lietuvos
savivaldybių ir ne mažiau kaip 30 kolektyvų) arba tarptautinis (dalyvauja ne mažiau kaip trys užsienio
šalys, 10 kolektyvų, trunka ne vieną dieną ir programa susideda iš keleto renginių);
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6.3. renginys yra tęstinis, t. y. įvykęs ne mažiau kaip 3 kartus;
6.4. ne mažiau kaip 40 proc. renginyje dalyvaujančių mėgėjų meno kolektyvų yra ne žemesnės
nei 2-osios kategorijos (pagal Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį,
veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m.
kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145 (Žin., 2008, Nr. 34-1231).
7. Renginių sąrašas sudaromas trejiems metams. Sąrašo projektą parengia Lietuvos liaudies
kultūros centras, remdamasis savivaldybių pateikta informacija bei mėgėjų meno žanrinių tarybų ir
konsultantų išvadomis ir iki einamųjų metų sausio 15 d. teikia svarstyti Mėgėjų meno plėtros
koordinavimo tarybai. 2011 metais sudaromas 2011 metų renginių sąrašo projektas, kuris tvirtinamas
2011 m. I ketvirtį.
8. Renginių sąrašo projektą svarsto Mėgėjų meno plėtros koordinavimo taryba ir teikia kultūros
ministrui pasiūlymus dėl šio sąrašo tvirtinimo.
9. Kultūros ministrui patvirtinus renginių sąrašą, jų organizatoriai kviečiami ministerijai pateikti
šių renginių projektus daliniam finansavimui iš valstybės biudžeto lėšų gauti.
III. PARAIŠKŲ TEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatytos formos projektų vykdytojų paraiškos dėl
renginio dalinio finansavimo teikiamos ministerijai paskelbus apie jų priėmimą ministerijos interneto
svetainėje www.lrkm.lt. einamųjų metų ketvirtajame ketvirtyje. Projektų, finansuojamų 2011 m.,
paraiškų priėmimas skelbiamas 2011 m. vasario mėn.
11. Skelbime nurodoma:
11.1. paraiškų priėmimo laikas;
11.2. paraiškų pateikimo būdas;
11.3. paraiškas priimantis skyrius;
11.4. priemonės vykdytojo vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas;
11.5. kita projektų vykdytojams svarbi ir konkursui vykdyti reikalinga informacija.
12. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
12.1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
12.2 juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopiją.
13. Paraiškos teikiamos paštu. Paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta
siuntimo data.
14. Paraiškos nepriimamos ir nesvarstomos, jei jos pateiktos pasibaigus ministerijos nustatytam
paraiškų priėmimo laikui ir neatitinka šiose taisyklėse bei skelbime išdėstytų reikalavimų. Jeigu
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paraiška neatitinka formaliųjų reikalavimų, paraiškos teikėjas informuojamas apie pastebėtus
trūkumus ir ministerijos nustatytu terminu galimybę juos ištaisyti.
15. Projekto vykdytojai, kurių projektai yra įtraukti į kultūros ministro įsakymu patvirtintą
tęstinių prioritetinių renginių sąrašą, praranda teisę teikti paraiškas ir gauti dalinį finansavimą šiems
projektams vykdyti iš kitų ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų (priemonių).
Projektai negali būti dalinami į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kurių
paraiškos būtų teikiamos ir skiriamas dalinis finansavimas jų įgyvendinimui, kaip atskiriems
projektams, iš kitų ministerijos strateginio veiklos plano nurodytų programų (priemonių).
16. Paraiškas svarsto ir rekomenduoja kultūros ministrui, kokią dalį prašomų lėšų skirti
projektams įgyvendinti, Lietuvoje rengiamų tęstinių mėgėjų meno renginių ekspertų komisija (toliau –
komisija), sudaryta iš 5 narių.
17. Komisijos sudėtį trejiems metams tvirtina kultūros ministras.
18. Komisijos nariai pirmajame posėdyje išrenka komisijos pirmininką ir pavaduotoją.
19. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
komisijos narių. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
20. Prieš pradedant svarstyti paraiškas komisijos nariai raštu informuoja priemonės vykdytoją
apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir pasirašo nešališkumo deklaraciją. Komisijos narys
turi nusišalinti nuo projekto svarstymo, jeigu jis yra:
20.1. projekto vykdytojo darbuotojas, steigėjas;
20.2. projekto kūrybinės grupės narys;
20.3. susijęs giminystės ryšiais su projekto vykdytojo darbuotojais, steigėjais.
21. Jeigu komisijos narys prieš projektų svarstymą nepraneša apie privačių ir viešų interesų
konfliktą bei nenusišalina nuo projektų svarstymo, jo balsavimas anuliuojamas.
22. Komisija, svarstydama rekomenduojamų skirti projektams lėšų kiekį, vertina:
22.1. įvykdytų iš valstybės biudžeto lėšų finansuotų projektų ataskaitas;
22.2. preliminarias projekto renginių programas;
22.3. planuojamą projekto sklaidą Lietuvos teritorijoje;
22.4. planuojamų projekto renginių techninio įgyvendinimo sudėtingumą;
22.5. planuojamų projekto papildomų finansavimo šaltinių lėšų kiekį.
23. Komisijos sekretoriumi paskiriamas priemonės vykdytojas.
24. Priemonės vykdytojas:
24.1. registruoja pateiktas paraiškas;
24.2. tvarko, sistemina ir teikia komisijai informaciją apie gautas paraiškas;
24.3. organizuoja komisijos posėdžius paraiškoms svarstyti, protokoluoja juos;
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24.4. atlieka būtiną techninį darbą bendradarbiaujant su komisija rengiant finansinio sprendimo
projektą;
24.5. informuoja projektų vykdytojus apie finansuoti atrinktus projektus;
24.6. rengia, tikslina sutartis ir sąmatas su projektų vykdytojais, registruoja jas;
24.7. renka ir tikrina ataskaitas apie faktinį biudžeto lėšų panaudojimą ir projektų veiklos
rezultatus.
25. Projektų vykdytojų paraiškos, Priemonės vykdymo sutarčių registras žurnalas, ekspertų
komisijos posėdžių protokolai, projektų įvykdymo rezultatų ataskaitos saugomi trejus metus skyriuje,
kuriame dirba priemonės vykdytojas.
IV. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA
26. Lėšos projektams iš dalies finansuoti skiriamos kultūros ministro įsakymu, atsižvelgiant į
komisijos rekomendacijas. Kultūros ministro įsakyme nurodomas projekto vykdytojas, projekto
pavadinimas, projektui skiriamų lėšų dydis.
27. Kultūros ministro įsakymas, kuriuo lėšos paskirstomos projektams, yra skelbiamas
ministerijos interneto svetainėje.
28. Ministerija ir projekto vykdytojas, kuriam yra skiriamos lėšos, sudaro kultūros ministro
nustatytos formos sutartį. Sutartyje numatomi projekto įgyvendinimo terminai, valstybės biudžeto lėšų
skyrimo tvarka, atsiskaitymas, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos. Prie sutarties
pridedama projektui skirtų lėšų detali išlaidų sąmata, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.
29. Projektų administravimo (projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos,
komunalinių ir ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) išlaidų dydis sąmatoje negali būti didesnis nei 20
proc. lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.
30. Projektų nenumatytų išlaidų dydis sąmatoje negali būti didesnis nei 10 proc. lėšų sumos,
skirtos projektui įgyvendinti.
31. Projekto lėšas naudojant komandiruotėms ir piniginėms kompensacijoms, privaloma
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl
tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 74-2555) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515
„Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152).
32. Projekto lėšos negali būti naudojamos ilgalaikio materialaus turto įsigijimui, dalyvavimo
įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti.
33. Projekto vykdytojas, negalintis įgyvendinti projekto pagal ministerijos patvirtintą detalią
sąmatą, projekto vykdymo metu, bet ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki projekto vykdymo
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pabaigos, turi raštu kreiptis į ministeriją dėl jos patikslinimo ir nurodyti priežastis. Sąmata tikslinama,
jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį viršija 20
procentų.
Sąmata netikslinama, jeigu sąmatos eilutėse keičiasi mato vienetai, vieneto kaina ar vienetų
kiekis, tačiau faktiškai panaudotų lėšų kiekis pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija 20 procentų.
34. Jeigu projekto vykdytojui reikia į projektui skirtų lėšų detalią sąmatą įtraukti išlaidas,
kurios nebuvo numatytos jo teiktos ministerijai paraiškos detalioje viso projekto išlaidų sąmatoje,
projekto vykdytojas turi raštu kreiptis į ministeriją prašydamas įtraukti minėtas išlaidas ir nurodyti jų
pagrįstumą.
35. Pažeidus sąmatų tikslinimo tvarką arba pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui,
sąmatų tikslinti nebegalima. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus, yra
pripažįstamos netinkamomis ir turi būti grąžintos ministerijai iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos
arba priverstinai išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Skiriamos lėšos negali būtų naudojamos kitiems projektams įgyvendinti arba būti
perkeltos į kitus biudžetinius metus. Ministerijai nustačius, kad projekto vykdytojas nepagrįstai gavo
valstybės biudžeto lėšas, projekto vykdytojas privalo juos grąžinti ministerijai per ministerijos nustatytą
laikotarpį ir praranda teisę trejus metus teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš visų ministerijos
strateginiame veiklos plane nurodytų programų (priemonių). Jeigu projekto vykdytojas per ministerijos
nustatytą laikotarpį nepagrįstai gautų valstybės biudžeto lėšų, jos išieškomos teisės aktų nustatyta
tvarka.
37. Lėšos gali būti naudojamos tik tinkamoms projekto išlaidoms padengti. Išlaidos yra
tinkamos, jeigu jos yra:
37.1. tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos jo įgyvendinimui;
37.2. patirtos einamaisiais metais ir projekto vykdymo laikotarpiu (nurodytu projekto
paraiškoje ir sutartyje);
37.3. išlaidų paskirtis atitinka sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas.
38. Įvykdžius projektą, už gautas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas atsiskaito
ministerijai pateikdamas kultūros ministro nustatytos formos projekto dalinio finansavimo ataskaitą ir
faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą.
Ministerijos tiesioginio pavaldumo įstaigos teikia priemonės vykdytojui tik kultūros
ministro nustatytos formos ataskaitą apie projekto įvykdymo rezultatus.
39. Ministerijai pareikalavus, projekto vykdytojas turi pateikti visus išlaidas pateisinančius
ir apmokėjimą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.
Išlaidas pateisinančiais dokumentais laikomi: projekto vykdytojo prekių ar paslaugų tiekėjų
pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kasos aparatų kvitai, perdavimo – priėmimo
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aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, keleivinio transporto bilietai ir kt. dokumentai, pateisinantys
patirtas išlaidas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Išlaidų apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais laikomi: banko sąskaitos išrašai, kasos
išlaidų orderiai ir kt. dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atlikti
mokėjimai.
40. Lėšos į projekto vykdytojo, kuriam skirtas finansavimas, atskirą valstybės biudžeto
lėšoms skirtą sąskaitą yra pervedamos valstybės iždo valdymo nustatyta tvarka. Nepanaudotas
valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas grąžina ministerijai.
___________________________________

