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DĖL PARAIŠKŲ TAUTINIAMS IR BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAMS BEI MUZIKOS
INSTRUMENTAMS GAMINTI IR ĮSIGYTI TEIKIMO
Lietuvos nacionalinis kultūros centras (toliau – LNKC), remdamasis Tautinių, archeologinių,
istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo
tvarkos aprašu bei Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų
dalinio finansavimo tvarkos aprašu, 2020 m. kviečia teikti paraiškas folkloro, šokių, dainų ir šokių
kolektyvų, chorų ir kapelų lietuvių tautiniams ir baltų genčių kostiumams (toliau – Kostiumai),
pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentams bei folkloro ansamblių instrumentinių
grupių ir liaudiškos muzikos kapelų tradiciniams lietuvių liaudies muzikos instrumentams (toliau –
Instrumentai) gaminti ar įsigyti.
Teisę gauti Kostiumų ir Instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo lėšų
turi juridinis asmuo ar juridiniai asmenys (toliau – Pareiškėjas), kuriuose veikia mėgėjų meno
kolektyvas ar kolektyvai (toliau – Kolektyvas), dalyvaujantys Lietuvos dainų šventėse, išskyrus
dalyvavimą Lietuvos moksleivių dainų šventėse.
Į dalinį finansavimą Kostiumams įsigyti pretenduojantis Kolektyvas turi atitikti šiuos
būtinuosius reikalavimus:
- Kolektyvui turi būti suteikta I–III meninio lygio kategorija pagal Kategorijų suteikimo
mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus, patvirtintus
kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145 „Dėl Kategorijų suteikimo mėgėjų meno
kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų patvirtinimo“;
- Kolektyvas yra dalyvavęs bent vienoje iš dviejų pastarųjų Lietuvos dainų švenčių;
- Kolektyvo meninė, kūrybinė, koncertinė veikla yra aktyvi;
- Kolektyvą sudaro ne mažiau kaip keturi asmenys;
- Kolektyvui per pastaruosius trejus metus LNKC nėra perdavęs visiškai sukomplektuotų
Kostiumų panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis ar iš valstybės biudžeto
lėšų nebuvo skirtas finansavimas sukomplektuotiems Kostiumams pagaminti ar įsigyti.
Į dalinį finansavimą Muzikos instrumentams įsigyti pretenduojantis Kolektyvas turi atitikti
šiuos būtinuosius reikalavimus:
- Kolektyvas yra pučiamųjų instrumentų orkestras, liaudiškos muzikos kolektyvas (kapela,
liaudiškų instrumentų ansamblis), tradicinė kapela;
- Kolektyvui turi būti suteikta I–III meninio lygio kategorija 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 „Dėl Kategorijų
suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų
patvirtinimo“;
- Kolektyvas yra dalyvavęs bent vienoje iš dviejų pastarųjų Lietuvos dainų švenčių;
- Kolektyvo meninė, kūrybinė, koncertinė veikla yra aktyvi;
- Kolektyvą sudaro ne mažiau kaip keturi asmenys.
Skiriant lėšas bus atsižvelgiama į Kolektyvo turimų Kostiumų ar Instrumentų kiekį, būklę,
ankstesnį Kostiumų / Instrumentų arba dalinio finansavimo lėšų iš valstybės biudžeto Kolektyvui

skyrimą, paraiškoje deklaruojamą dalinio finansavimo poreikį eurais bei Kolektyvo dalyvių skaičių.
Lėšos bus skiriamos koofinansavimo principu: LNKC skirs iki 50 proc. Kostiumams ar
Instrumentams pagaminti ar įsigyti reikalingų lėšų Pareiškėjams, kurie šiam tikslui 2020 m. kitą dalį
lėšų skirs patys arba gaus iš savivaldybės arba kito juridinio ar fizinio asmens.
Orientacinė planuojamų gaminti tautinių kostiumų vertė:
1. Etnografinis vienetinis rankų darbo kostiumas – tiksli tautinio kostiumo rekonstrukcija (siūloma
folkloro kolektyvams): priklausomai nuo pasirinkto komplekto ir jo dalių, vertė gali svyruoti nuo
600 iki 950 Eur;
2. Paprastesnis variantas – galimas fabrikinių ir rankų darbo audinių bei kitų detalių derinimas
(siūloma šokių kolektyvams, dainų ir šokių ansambliams bei chorams): priklausomai nuo pasirinkto
komplekto, jo dalių skaičiaus, vertė gali svyruoti nuo 460 iki 650 Eur;
3. Ne visas kostiumas (vyrams – marškiniai, kelnės ir liemenė, moterims – marškiniai, liemenė,
sijonas ir prijuostė; siūloma chorams bei visų žanrų vaikų kolektyvams): priklausomai nuo
pasirinkto komplekto, jo dalių ir dalyvių skaičiaus, vyriško kostiumo kaina gali svyruoti nuo 300 iki
500 Eur, moteriško – nuo 400 iki 600 Eur.
Drabužių komplektų ar muzikos instrumentų variantus privaloma suderinti su LNKC
specialistais.
Paraiškas ir pridedamus dokumentus prašome siųsti paštu iki 2020 m. kovo 16 d.
(įskaitytinai) LNKC adresu B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius (galioja pašto spaude nurodyta
išsiuntimo data – 2020 m. kovo 16 d.) ar elektroniniu paštu: dėl tautinių ar archeologinių, istorinių
kostiumų – sandra.stalnionyte@lnkc.lt, dėl pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikos instrumentų –
rolandas@lnkc.lt, dėl tradicinių lietuvių liaudies muzikos instrumentų – a.lunys@lnkc.lt. Kartu su
paraiška Pareiškėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Pareiškėjas ar kitas juridinis ar fizinis
asmuo įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 50 proc. Kostiumams / Instrumentams pagaminti ar įsigyti
reikalingų lėšų. Paraišką prašome pildyti pagal pridedamas formas.
Kostiumų ir Instrumentų finansavimo tvarkos aprašai skelbiami LNKC tinklalapyje
www.lnkc.lt, skiltyje „Teisinė informacija / nuostatai“: http://lnkc.lt/go.php/lit/Nuostatai/75.

PRIDEDAMA:
1. Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo
išlaidų dalinio finansavimo paraiška, 2 lapai.
2. Muzikos instrumentų gamybos ar įsigijimo meno kolektyvams išlaidų dalinio finansavimo
paraiška, 2 lapai.
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