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INFOLEX PASTABA: 2012 09 18 įstatymu Nr. XI-2219 (Žin., 2012, Nr. 111-5632) nustatyta, kad įsigaliojus 
įstatymui Nr. XI-2219, Kultūros rėmimo fondui pateiktos ir neišnagrinėtos paraiškos perduodamos Lietuvos 
kultūros tarybai, o Kultūros rėmimo fondo tarybos sprendimais atrinktiems projektams finansuoti Kultūros 
ministerija sudaro sutartis su projektų vykdytojais. 
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1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
Šis įstatymas reglamentuoja Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas), kurio lėšos skiriamos kultūrai 

ir menui remti, administravimą ir likvidavimą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimą. 
 
2 straipsnis. Kultūros rėmimo fondo statusas 
1. Fondo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
2. Fondas nėra juridinis asmuo. 
3. Fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba. 
4. Fondo lėšos laikomos atskiroje Lietuvos kultūros tarybos sąskaitoje ir įtraukiamos į apskaitą pagal 

atskirą programą. 
 
3 straipsnis. Fondo lėšų šaltiniai 
1. Fondo lėšas sudaro: 
1) 3 procentai akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką; 
2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio; 
3) kitos teisėtai įgytos lėšos. 
2. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma: 
1) 3 procentai praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir 

apdorotą tabaką; 
2) 10 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. 
 
4 straipsnis. Fondo lėšų naudojimas 
1. Fondo lėšos naudojamos kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms, 

atrinktoms viešojo konkurso būdu, finansuoti ir jų vertinimo ekspertų paslaugoms apmokėti. Ekspertų 
paslaugoms apmokėti skiriama ne daugiau kaip 2 procentai atitinkamų metų Fondo lėšų. Fondo lėšos negali 
būti naudojamos jo administravimo išlaidoms. 
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2. Lietuvos kultūros taryba kultūros ministro nustatyta tvarka priima sprendimus dėl Fondo lėšų 

skyrimo. 
3. Kultūros ministras tvirtina Fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires. Šiose gairėse 

nustatoma Fondo rėmimo sritys ir jų prioritetai, rėmimo ir vertinimo kriterijai, paraiškos forma, projektų 
teikimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka. 

 
5 straipsnis. Fondo veiklos garantijos 
1. Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės 

reikmėms finansuoti. 
2. Per kalendorinius metus nepanaudotos Fondo lėšos lieka Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais 

metais. 
KEISTA: 
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6 straipsnis. Fondo likvidavimas 
1. Fondas likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
2. Fondą likvidavus, Fondo lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. 



 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
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