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Sutarties  
pasirašymas 
Parsisiųskite  edukacinės  st ipendijos  sutarties  formą  iš  

Lietuvos kultūros  tarybos (LKT)  interneto svetainė je  

www.ltkt . lt  esanč ios  st ipendijoms skirtos  skilt ies  

Dokumentų  formos.  Atidž iai  užpildykite  formą ,  

atsispausdinkite  2  egzempliorius  ir  juos  pasirašę  

s iųskite  paštu arba pristatykite  asmeniškai  adresu 

Naugarduko g .  10,  01309 Vilnius.  

LKT pasirašytas sutarties  egzempliorius  Jums bus 

išsiųstas  paštu.  I t in svarbu,  kad nepamirštumėte  jo  

atsi imti  iš  pašto ,  nes  įgyvendinus individualios  

st ipendijos  veiklas  reikės  atsiskaityti  pagal  

pasirašytoje  sutartyje  nurodytas są lygas .

Sutarties  formoje atidž iai  pi ldykite  asmens duomenims 

skirtas  skilt is .  Vardą  (vardus)  ir  pavardę  (pavardes)  

būt ina nurodyti  taip,  kaip nurodyta pase ar  asmens 

tapatybės  kortelė je .  Patikrinkite ,  ar  t iksl iai  nurodėte  

banko sąskaitos  numer į .  

Pasikeitus gavė jo  rekvizitams stipendijos  gavė jas  

privalo laiku informuoti  LKT ir  pateikti  teisingus 

rekvizitus .  

asmens duomenys 

Veiklos įgyvendinimo terminas 

Edukacinės  veiklos  vykdymo laikotarpis  yra paraiškoje 

nurodytos veiklos  chronologinės  ribos ,  kurios  turi  būt i  

ne i lgesnės  nei  pusė  metų .  

Edukacinė  st ipendija  išmokama vieną  kartą  po jos  

paskyrimo ir  jos  išmokė j imo terminas gali  nesutapti  su 

edukacinės  veiklos  vykdymo laikotarpiu.  

https://www.ltkt.lt/stipendijos/dokumentu-formos


Pirmajam 2018 m. edukacinių valstybės 

stipendijų konkursui (2017 m. rugsėjo 1–30 d.) 

pateiktų paraiškų pagrindu skirtos 

stipendijos išmokamos iki 2018 m. vasario. 

Antrajam (2018 m. sausio 1–31 d.) ir trečiajam 

(2018 m. gegužės 1–31 d.) edukacinių 

stipendijų konkursams pateiktų paraiškų 

pagrindu skirtos stipendijos išmokamos per 

15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. 

Stipendijos mokėjimas 

Stipendijos gavėjas įsipareigoja įvykdyti 

paraiškoje nurodytą veiklą iki sutartyje 

nurodyto veiklos vykdymo laikotarpio 

pabaigos. Taip pat gavėjas įsipareigoja 

stipendiją naudoti tik su paraiškoje 

nurodytos veiklos vykdymu susijusioms 

išlaidoms padengti. 

Stipendijos gavėjas, nesilaikantis sutartyje 

numatytų sąlygų ir reikalavimų, privalo per 

LKT nustatytą terminą grąžinti visą 

išmokėtą stipendiją. LKT negrąžinta 

stipendijos dalis išieškoma teisės aktų 

nustatyta tvarka, o stipendijos gavėjas 

praranda teisę trejus metus teikti paraiškas ir 

gauti valstybės biudžeto lėšas iš Kultūros 

ministerijos metiniame veiklos plane 

nurodytų programų priemonių. 

Veiklos įgyvendinimas 

Jei veikla, kuriai skirta stipendija, pristatoma

viešai, visoje reklaminėje ir informacinėje

medžiagoje būtina nurodyti, kad šią veiklą

finansuoja LKT, naudojant aiškiai matomą

LKT logotipą pagal Stiliaus vadove nustatytus

reikalavimus (LKT logotipą ir Stiliaus vadovą

rasite  interneto svetainėje www.ltkt.lt,

skiltyje Logotipai. Kai reklaminės ir (ar)

informacinės medžiagos formatas, dydis ar

koncepcija neleidžia užtikrinti LKT logotipo

matomumo ir (ar) pažeidžiami Stiliaus vadove

nurodyti reikalavimai, taip pat socialiniuose

tinkluose privaloma naudoti tekstinę

nuorodą: „Projektą finansuoja Lietuvos

kultūros taryba“.  

Jei apie vykdomą veiklą yra platinami

pranešimai spaudai, juose būtina nurodyti,

kad veiklą finansuoja LKT, ir šiuos

pranešimus su vaizdo medžiaga pateikti LKT

el. pašto adresu pranesimai@ltkt.lt. 

logotipas



Atsiskaitant LKT
pateikiama :  
- užpildyta ir pasirašyta Edukacinės 

stipendijos ataskaitos forma; 

Pildant ataskaitos finansinę dalį 
nurodomos išlaidos, susijusios su 

kūrybinės veiklos, kuriai gauta stipendija, 

įgyvendinimu, įskaitant atlygį už kūrybinį 
darbą. Atsiskaitoma pagal išlaidų 

kategorijas, nurodytas paraiškoje, ir tik už 

LKT skirtą sumą. Nereikia pridėti ar 

nurodyti jokių finansinių dokumentų. 

- veiklos, kuriai vykdyti skirta edukacinė 

stipendija, įgyvendinimą patvirtinančius 

dokumentus (diplomai, sertifikatai, dalyvio 

kortelės kopija, programa, kurioje 

nurodomas skaitytas pranešimas ir pan.). 

atsiskaitymas 
Atsiskaityti  už  skirtą   edukacinę   s t ipendiją  būt ina ne vė l iau kaip per vieną  mėnes į  
nuo sutartyje  nurodyto laikotarpio pabaigos .  Ataskaitą  gal ima siųsti  paštu arba 

pristatyti  asmeniškai  adresu Naugarduko g .  10,  01309 Vilnius.  Ataskaitą ,  

pasirašytą  saugiu elektroniniu parašu,  galima siųsti  ir  elektroniniu paštu 

gintauta.zemaitiene@ltkt . lt .  

Jeigu veikla trunka i lgiau nei  vienerius metus ( įskaitant laikotarp į  nuo sutarties  

pasirašymo iki  gruodž io  31  dienos) ,  st ipendiją  gaunantis  kultūros  ar  meno kūrė jas  

turi  teikti  Tarybai  ataskaitą  už  praė jusius  metus kasmet iki  sausio 31  dienos.  

Siekiame padėt i  Jums sėkmingai  įgyvendinti  projektus,  todė l  ki lus  

klausimų  ar  neaiškumų  prašome susisiekti  su Jūsų  st ipendijų  

kuratore:  

Gintauta Žemaitienė  

Tel .  (8  5 )  255 9359 

El .  paštas :  gintauta.zemaitiene@ltkt . lt  

http://www.eparasas.lt/

