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Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams2

• Stipendijos skiriamos kultūros ar meno kūrėjų individualios
kūrybinės veiklos skatinimui (individualios stipendijos) ir
profesinio meistriškumo tobulinimui (edukacinės
stipendijos)

• Stipendijos skiriamos architektūros, bibliotekų, dailės,
dizaino, etninės kultūros ir tautodailės, fotografijos meno,
kultūros paveldo, literatūros, muziejų, muzikos, šokio,
tarpdisciplininio meno, teatro ir cirko sričių kūrėjams ir
meno vadybininkams

• 2019 m. individualioms ir edukacinėms stipendijoms
numatyta 1 600 000 Eur suma.



2014 -2018 m. LKT skirtos stipendijos 3



Stipendijų skyrimo tvarka4

• Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimą
reglamentuoja Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams
skyrimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885
redakcija)

• Kasmet skelbiami 3 kvietimai teikti paraiškas: rugsėjo 1- 30
d. – individualioms ir edukacinėms stipendijoms; sausio 1-31
d. – edukacinėms stipendijoms; gegužės 1-31 d. –
edukacinėms stipendijoms gauti

• Sričių kvotos individualioms ir edukacinėms stipendijoms
nustatomos proporcingai pagal pateiktose paraiškose
nurodytą prašomą skirti lėšų sumą

• Gautas paraiškas vertina 3-5 ekspertų darbo grupės

• Sprendimą dėl stipendijų skyrimo priima Lietuvos kultūros
taryba



Paraiškų vertinimas5

• Paraiškos perduodamos ekspertams svarstyti per 20 darbo
dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos. Ekspertai
gautas paraiškas įvertina per 20 darbo dienų

• Paraiškos vertinamos laikantis Lietuvos kultūros tarybos
2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu patvirtinto Valstybės
stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo
priortetų ir kriterijų aprašo

• Finansavimo gali tikėtis 55 ir daugiau balų surinkusios
paraiškos



Paraiškos individualiai stipendijai gauti 
rengimo ypatumai

6

• Paraiška užpildyta valstybine kalba laikantis reikalavimų,
pridėti visi reikalingi priedai

• Aiškus, išsamus ir išgrynintas kūrybinio sumanymo
išdėstymas

• Prašomos skirti stipendijos trukmės ir planuojamų išlaidų
santykis (1 mėn. - 600 Eur)

• Paraiška pateikta laiku ir vienu iš nustatytų būdų, t. y. įteikta
asmeniškai, atsiųsta paštu arba atsiųsta elektroniniu paštu,
jeigu pasirašyta sertifikuotu elektroniniu parašu
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Paraiškos edukacinei stipendijai gauti 
rengimo ypatumai
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• Paraiška užpildyta valstybine kalba laikantis reikalavimų,
pridėti visi reikalingi priedai

• Pridėtas kvietimas, registracijos patvirtinimas, sutikimas
priimti arba kitas būsimą dalyvavimą patvirtinantis
dokumentas

• Prašoma skirti stipendijos suma nurodoma eurais

• Paraiška pateikta laiku ir vienu iš nustatytų būdų, t. y. įteikta
asmeniškai, atsiųsta paštu arba atsiųsta elektroniniu paštu,
jeigu pasirašyta sertifikuotu elektroniniu parašu

NB! Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų išlaidoms
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Atsiskaitymas už skirtą stipendiją14

• Ataskaitą už skirtą stipendiją būtina pateikti per mėnesį po 
veiklos pabaigos

• Ataskaitą sudaro užpildyta ataskaitos forma ir veiklą 
įrodančių dokumentų kopijos

• Išlaidas patvirtinantys dokumentai nėra reikalingi




