
 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

 
DĖL TOLYGIOS KULTŪROS IR MENO RAIDOS PROJEKTŲ 

REGIONUOSE SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO  

 
2018 m.                         Nr. ĮV-  

Vilnius 
 
 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių 

įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu 

Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano patvirtinimo“ 2.3.9 

darbo „Programinio – konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros 

taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms“ 1 veiksmą „Regioninio kultūros 

projektų finansavimo modelio (subsidijų sistemos) sukūrimas ir įgyvendinimas“,        

t v i r t i n u Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo 

tvarkos aprašą (pridedama); 

  

 
 
 
 
Kultūros ministrė               Liana Ruokytė-Jonsson 
 

 



 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro  
2018 m.                      įsakymu Nr. ĮV- 

 
 

TOLYGIOS KULTŪROS IR MENO RAIDOS PROJEKTŲ REGIONUOSE SĄRAŠO 
SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šis Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo tvarkos aprašas 
(toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) 
Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo tvarką, 
regioninių kultūros tarybų (toliau – tarybos) sudarymo tvarką, funkcijas ir jų darbo organizavimą.    

2. Siekiant užtikrinti tolygią kultūros ir meno raidą visoje Lietuvoje sąrašas sudaromas iš 
dešimtyje Lietuvos apskričių vykstančių kultūros ir meno projektų (išskyrus Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestus) įgyvendinančių bent vieną iš šių tikslų: 

2.1. skatinančių kūrybinių raiškų įvairovę;  
        2.2. stiprinančių apskrities kultūrinį identitetą;  
        2.3. skatinančių bendradarbiavimą tarp apskrities savivaldybių ir (arba) regionų, ir (arba) su 
Vilniumi, Kaunu, Klaipėda.    
        3. Tarybos yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie ministerijos veikiančių 
patariamųjų institucijų, kurios nėra juridiniai asmenys, atliekančių regionų meno ir kultūros ekspertų 
bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių.  

 
II SKYRIUS  

SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA IR PRINCIPAI 
 

        4. Tarybos kiekvienais metais, suderinus su Lietuvos kultūros taryba (toliau - LKT), teikia 
kultūros ministrui tvirtinti sąrašą, kurį sudaro kultūros ir meno projektai iš dešimties Lietuvos 
apskričių. 
        5. Kiekviena iš tarybų teikia į sąrašą jos kompetencijai priskirtos Lietuvos apskrities kultūros ir 
meno projektus, pateiktus šio tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, įvertinusios juos balais  
pagal šio tvarkos aprašo 1 priede nurodytą Tolygios kultūros ir meno raidos projekto regione 
vertinimo kriterijų balų aprašą.      
       6. Į sąrašą neįtraukiami projektai:  
       6.1. surinkę mažiau nei 60 balų;  
       6.2. neatitinkantys šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų tikslų. 
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       7. Ne mažiau nei 30 % nuo bendro į sąrašą įtrauktų projekto biudžeto turi sudaryti savivaldybių 
skiriamos lėšos. 
       8. LKT, suderinusi su ministerija, tvirtina kvotų skaičiavimo tvarką, kurioje nurodomi rodikliai, 
kuriais remiantis planuojamos lėšų sumos kiekvienoje Lietuvos apskrityje vykstantiems kultūros ir 
meno projektams įgyvendinti.          
       9. Kvotas konkrečių apskričių kultūros ir meno projektams nustato LKT ir teikia šią informaciją 
taryboms.  
       10. Tarybos teikia kultūros ministrui įtraukti į sąrašą kultūros ir meno projektus bei 
rekomenduojamas jiems skirti lėšų sumas. Rekomenduojamas lėšų sumas Tarybos turi proporcingai 
sieti su šio tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka projektams skirta balų suma.   
        11.  Tarybų sudarytas kultūros ir meno projektų sąrašas negali viršyti šio tvarkos aprašo 9 punkte 
nurodytų kvotų. 
 

III SKYRIUS 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 

  

12. Siekiančių būti įtrauktais į sąrašą projektų organizatorių kultūros ir meno projektų paraiškos 

teikiamos LKT kiekvienais metais Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo 

gairių (toliau – gairės) nustatyta tvarka.    

13. Paraiškas turi teisę teikti juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos apskrityse (išskyrus 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose registruotus juridinius asmenis).  

14. Atlikus administracinę paraiškų patikrą jos perduodamos svarstyti taryboms. Kiekviena iš 

tarybų svarsto jos kompetencijai priskirtoje Lietuvos apskrityje registruotų juridinių asmenų 

paraiškas. 

15. Taryboms pateikus kultūros ministrui tvirtinti sąrašą, paraiškos grąžinamos LKT daliniam 

finansavimui iš valstybės biudžeto lėšų skirti gairių nustatyta tvarka. 

16. LKT, įvertinusi paraiškas gairių nustatyta tvarka, gali koreguoti šio tvarkos aprašo 8 punkte 

nustatyta tvarka nustatytas kvotas.    

17. LKT tarybos narių susirinkimo nariai, kurie yra ir tarybų nariai, nusišalina nuo tos tarybos, 

kurios jie yra nariai, kultūros ir meno projektų svarstymo LKT.      

 
IV SKYRIUS 

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ SUDĖTIS, DARBO ORGANIZAVIMAS  
 



 

 

3 

         18. 10 tarybų personalinę sudėtį tvirtina kultūros ministras. Pirma tarybų kadencija yra 4 metai, 

vėlesnės – 3 metai.  

         19. Kiekvienos iš tarybų personalinė sudėtis sudaroma:  

         19.1. LKT deleguojant vieną LKT tarybos narių susirinkimo narį.  

         19.2. kiekvienai apskritį sudarančiai savivaldybės tarybai deleguojant po vieną atstovą; 

         19.3. LKT deleguojant po vieną ekspertą iš kiekvienos apskritį sudarančios savivaldybės 

(išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes).   

         20. Šio tvarkos aprašo 19.3. papunktyje nurodytą ekspertą LKT atrenka viešo konkurso būdu.  

Informacija apie atranką skelbiama LKT interneto svetainėje www.ltkt.lt, LKT naujienlaiškyje, 

kultūrinėje žiniasklaidoje ir kitose informacinėse priemonėse. 

         21. Ekspertas, siekiantis tapti deleguotu į tarybą, LKT pateikia:  

         21.1. laisvos formos motyvacinį laišką, kodėl jis siekia tapti tarybos nariu;    

         21.2. savo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą; 

         21.3. savo kontaktinius duomenis. 

         22. Šio tvarkos aprašo 19.3 papunktyje nurodyti ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos, 

turintys ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje bei žinių ir gebėjimų, padedančių 

įgyvendinti tarybos funkcijas. 

         23. LKT, atrinkdama šio tvarkos aprašo 19.3. papunktyje nurodytus ekspertus, vertina jų patirtį 

kultūros ar meno srityje, žinias ir gebėjimus, padėsiančius įgyvendinti tarybos funkcijas, balais nuo 1 

iki 5 pagal šio tvarkos aprašo 2 priede nurodytą Ekspertų vertinimo balų aprašą. Daugiausiai balų 

surinkęs asmuo deleguojamas į tarybą.  

         24. Ekspertas, kurio surinktas balų vidurkis neviršija 3, į tarybą negali būti deleguojamas, tokiu 

atveju skelbiama pakartotinė ekspertų atranka šio tvarkos aprašo 19-21 punktuose nustatyta tvarka.    

         25. Tarybos nario veikla taryboje pasibaigia:  

    25.1. kai jis atsistatydina;  

    25.3. įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos 

padarymo; 

         25.4. kai jis nedalyvauja daugiau nei 1/3 per metus rengtų posėdžių, rašytinių apklausų ir 

apklausų elektroniniu paštu be pateisinamos priežasties; 

         25.5. pažeidus nešališkumo deklaracijos ar konfidencialumo pasižadėjimo nuostatas; 

         25.6. 2/3 tarybos narių raštišku kreipimuisi į kultūros ministrą, kultūros ministrui įvertinus ir 

pritarus rašte pateiktiems motyvams dėl tarybos nario atleidimo;  
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          25.7. Šio tvarkos aprašo 19.2. papunktyje nustatyta tvarka deleguoto tarybos nario veikla 

taryboje taip pat pasibaigia kai jis nustoja eiti pareigas institucijoje, su kuria buvo susietas darbo 

santykiais, deleguojant jį į tarybą;  

          25.8. Šio tvarkos aprašo 19.1. papunktyje nustatyta tvarka deleguoto tarybos nario veikla 

taryboje pasibaigia pasibaigus jo veiklai LKT.   

    26. Atleidus tarybos narį iš tarybos atitinkamai deleguojamas naujas tarybos narys likusiam 

tarybos narių kadencijos laikui šio tvarkos aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.  

    27. Tarybų veiklos forma yra posėdžiai.   

    28. Kiekviena iš tarybų pirmininką ir jo pavaduotoją paprasta balsų dauguma išrenka pirmo 

tarybos posėdžio metu. Pirmininku negali būti šio tvarkos aprašo 19.1 papunktyje nustatyta tvarka 

deleguotas Tarybos narys.   

    29. Tarybos pirmininkui nesant, tarybai vadovauja tarybos pirmininko pavaduotojas.  

    30. Tarybų nariai turi teisę: 

    30.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio 

darbotvarkės sudarymo; 

    30.2. siūlyti tarybos posėdyje svarstytinus klausimus; 

    30.3. susipažinti su nagrinėjimui pateiktais dokumentais; 

    30.4. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus tarybos nagrinėjamais klausimais; 

    30.5. negalėdami dalyvauti tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) 

klausimą (-us); 

    30.6. teikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos tobulinimo. 

    31. tarybos narių pareigos: 

    31.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose; 

    31.2. laiku vykdyti kultūros ministro ir tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo pavedimus;  

    31.3. dalyvauti aiškinant visuomenei tarybos siūlymus. 

    32. Kiekvienos iš Tarybų 3 metų laikotarpiui nustato ir su LKT suderina Apskričių tolygios 

kultūros ir meno raidos prioritetus, parengtus atsižvelgiant į šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus 

tikslus.  

   33. LKT administruoja tarybų veiklą, techniškai jas aptarnauja ir apmoka tarybų nariams už jų 

teikiamas paslaugas.      

    34. Tarybų posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. 

                                                 _____________________ 



 

 

                                                                                       Tolygios kultūros ir meno raidos projektų  
                                                                                       regionuose sąrašo sudarymo tvarkos aprašo  
                                                                                       1 priedas 

 
 

TOLYGIOS KULTŪROS IR MENO RAIDOS PROJEKTO REGIONE VERTINIMO 
KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 
 
      Vertinimo kriterijai:  

      1. projekto atitiktis Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo 

tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–30 balų);    

Vertinimo kriterijaus  
aprašas 

Vertinant atitiktį 
vertinimo 

kriterijui galimi 
skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

Projektas pilnai įgyvendina bent vieną iš 
šių tikslų:   
1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. 
(Projektu siekiama skatinti kūrybinių 
raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir  
profesionalių kultūros ir meno  kūrėjų 
iniciatyvas konkrečioje apskrityje. Šiuo 
tikslu taip pat siekiama praplėsti kultūros 
infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų 
įvairovę.) 
2.Stiprinti apskrities kultūrinį 
identitetą.  
(Projektu siekiama kurti apskrities 
kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių 
miestų ir miestelių formavimąsi, 
aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms 
pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį 
kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio 
turizmo dalyvius į apskritį bei kurti 
apskrities identiteto komunikavimo 
priemones, panaudojant kultūros ir meno 
veiklas.) 
3. Skatinti bendradarbiavimą tarp 
apskrities savivaldybių ir (arba) 
regionų, ir (arba) su Vilniumi, Kaunu, 
Klaipėda. 
(Projektu siekiama skatinti kultūros įstaigų 
ir organizacijų bendradarbiavimą tarp 
apskričių ir (arba) savivaldybių, ir (arba) 
su Vilniumi, Kaunu, Klaipėda, plėtojant 
profesionaliojo meno bei bendruomenių 
projektų sklaidą ir (arba) kultūros ir meno 
vadybos praktikas.) 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 30 balų, jei projektas 
visiškai atitinka vertinimo 
kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 23 balais, jei 
projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka daugiau nei 
vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 15 balų, jei projektas 
vertinimo kriterijaus aprašą 
atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 8 balais, jei projektas 
vertinimo kriterijaus aprašą 
atitinka mažiau nei 
vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 0 balų, jei projektas 
visiškai neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 
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     2. projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0-30 balų);  

Vertinimo kriterijaus  
aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 
ekspertams 

Projekto meninės ir (ar) 
kultūrinės veiklos kokybė yra 

aukšta, numatyti profesionalūs ir 
(arba) bendruomenių kultūros ir 
meno projektų dalyviai, pridėtas 
jų sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. 

30 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 
balų, jei projektas visiškai atitinka vertinimo 
kriterijaus aprašą. 

23 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

15 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 
balų, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą 
atitinka vidutiniškai. 

8 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 
jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

 

     3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0-20 balų): 
 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

Projekto vadovas ir projektą 
įgyvendinanti komanda yra  
įgyvendinę  panašaus pobūdžio  
projektų.  Įgyvendinti projektai buvo 
sėkmingi, rezultatyvūs, gerai įvertinti  
visuomenės ir  profesionalų. Projekto 
veiklų kalendorius suplanuotas 
logiškai.     

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 20 balais, jeigu projektas 
visiškai atitinka vertinimo 
kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 10 balais jeigu projektas 
vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 
vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 0 balų, jeigu projektas 
visiškai neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

 

          4. projekto veiklų ir rezultatų sklaida  (0-20 balų): 
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Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

Projekto kultūrinės ir (ar) meninės 
veiklos planuojami rezultatai 
pristatyti aiškiai ir suprantamai bei 
yra realūs ir pasiekiami. 
Užtikrinamas projekto prieinamumas,  
visuomenės informavimas ir sklaida. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 20 balais, jeigu projektas 
visiškai atitinka vertinimo 
kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 10 balais jeigu projektas 
vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 
vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 
vertinama 0 balų, jeigu projektas 
visiškai neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo. 

                                                 ___________________________ 



 

 

  
Tolygios kultūros ir meno raidos projektų  

regionuose sąrašo sudarymo tvarkos aprašo  
2 priedas 

 
 

EKSPERTŲ VERTINIMO BALŲ APRAŠAS 
 

Vertinimo kriterijus: ekspertų patirtis kultūros ar meno srityje, žinios ir gebėjimai padėsiantys 
įgyvendinti tarybos funkcijas. 
 
 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

kriterijui 
galimi skirti 

balai 

Galimo skirti balo 
reikšmė 

Ekspertas turi didesnę nei 3 metų darbo patirtį 
kultūros ar meno srityje, aukštąjį universitetinį ar 
jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo 
statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų 
organizacijų statuso įstatymu. Ekspertas turi 
pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių 
įgyvendinti tarybos funkcijas.     

 
 
 
 

 

5 

Atitiktis kriterijui 
vertinama 5 balais, jei 
pretendentas visiškai 
atitinka kriterijaus aprašą. 

4 

Atitiktis kriterijui 
vertinama 4 balais, jei 
pretendentas kriterijaus 
aprašą atitinka daugiau nei 
vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui 
vertinama 3 balais, jei 
pretendentas kriterijaus 
aprašą atitinka 
vidutiniškai. 

2 

Atitiktis kriterijui 
vertinama 2 balais, jei 
pretendentas kriterijaus 
aprašą atitinka mažiau nei 
vidutiniškai. 

1 

Atitiktis kriterijui 
vertinama 1 balu, jei 
pretendentas kriterijaus 
aprašą atitinka minimaliai. 

                                                           ________________ 
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