
Forma patvirtinta
Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 
2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. KRF-45(1.15)

(asmens vardas, pavardė )

(adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

EDUKACINĖS STIPENDIJOS 
KULTŪROS AR MENO KŪRĖJUI PARAIŠKA

(veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją, pavadinimas)

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.3. Asmens narystė sąjungose, 
asociacijose ar kitose organizacijose

1.2 Asmens darbovietė

1.4. Anksčiau Lietuvos kultūros 
tarybos skirta individuali stipendija 
baigta mokėti (nurodykite metus ir 
mėnesį)

Paraiška gauta 
2019 m._____________  mėn.  ___ d.

Veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti 
prašoma skirti stipendiją, priskiriama 
(-os) sričiai (pasirinkite sritį)

1.1. Asmens gimino data

1.5. Asmuo yra atsiskaitęs už visas 
pasibaigusias veiklas, kurioms buvo 
skirta (-os) Lietuvos kultūros tarybos 
stipendija (-os) 

 _____________________________________

Stipendiją pretenduojančio gauti asmens vardas ir pavardė rašomi kaip nurodyta asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose.

Nr. Pr._________________________

TAIP      NE

1

 1 

2.1. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) 
vykdyti prašoma skirti stipendiją, 
vykdymo laikotarpis (ne daugiau nei 
6 mėn.)

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ (-AS) VEIKLĄ (-AS)

(veiklos (-ų) vykdymo pradžia) (veiklos (-ų) vykdymo pabaiga) 2

2  Nurodydami veiklos (-ų) vykdymo laikotarpį, įskaičiuokite ir veiklos (-ų) parengiamuosius bei baigiamuosius darbus.

-



(ne daugiau nei 1000 simbolių)

2.2. Veiklos (-ų) įgyvendinimo vieta 
(šalis, miestas)

2.3. Veikla (-os) pasižymi aktyviu 
dalyvavimu (pvz., konferencijoje 
skaitomas pranešimas, dalyvaujama 
diskusijose, rezidencijose)

2.4. Jei šios paraiškos 2.3. p. pasirinkote 
atsakymą „Taip“, apibūdinkite 
numatomą aktyvų dalyvavimą veikloje 
(-ose) (pvz., konferencijoje skaitomas 
pranešimas, dalyvaujama diskusijose, 
rezidencijose)

2.7 Planuojama veiklos (-ų) sklaida 
(koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir 
kita veikla, susijusi su šioje paraiškoje 
nurodytos veiklos (-ų) sklaida)

2.5. Veikla (-os) yra skirta (-os) 
klausimams, objektams ar 
technologijoms, neišsamiai 
nagrinėjamiems ar nenagrinėjamiems 
Lietuvos Respublikoje

2.6. Jei šios paraiškos 2.5. p. pasirinkote 
atsakymą „Taip“, nurodykite, kokius 
klausimus, objektus ar technologijas 
nagrinėja pasirinkta (-os) veikla (-os)

(ne daugiau nei 1000 simbolių)

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

2.8. Jei šios paraiškos 2.7. p. 
pasirinkote atsakymą „Taip“, 
nurodykite planuojamą veiklos (-ų) 
sklaidą

(ne daugiau nei 1000 simbolių)



2.9. Asmuo disponuoja kitomis lėšomis 
šioje paraiškoje nurodytai veiklai (-
oms) vykdyti

TAIP NE

2.10 Jei šios paraiškos 2.9. p. atsakymą 
pasirinkote „Taip“, nurodykite 
finansavimo šaltinį ir sumą 

Finansavimo šaltinis
(valstybės, kitų ES valstybių, trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų 

finansavimo šaltinių lėšos)

Suma, Eur

2.11. Edukacinės (-inių) veiklos (-ų), 
kuriai (-ioms) prašoma skirti 
stipendiją, pristatymas (veiklos (-ų) 
pobūdis, veiklos (-ų)  temos 
pasirinkimo motyvai, laukiami 
rezultatai ir pan.)

(ne daugiau nei 5000 simbolių)
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3. VEIKLOS (-Ų) IŠLAIDŲ SĄMATA

3.1. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, planuojamos vykdymo išlaidos

Išlaidų pavadinimas Suma, EurEil. Nr.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

Iš viso prašoma paskirti pinigų suma

Patvirtinu, kad:
• esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), jo nuostatos man yra aiškios

ir suprantamos;
• šios paraiškos pateikimo metu nėra jokių jos teikimą ribojančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant numatytų Aprašo 12 punkte;

• visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi.

(asmens vardas, pavardė) (parašas)

PRIDEDAMA

1. Privalomi dokumentai:
1.1. Kvietimas į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Jei kvietimas yra ne 
lietuvių kalba, kartu su kvietimu turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas gali būti laisvos formos);
1.2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;

2. Kiti dokumentai:
2.1. Kiti stipendiją pretenduojančio gauti asmens pridedami dokumentai, nuotraukos ir pan.

3. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų
dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
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