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KULTŪROS IR MENO SRIČIŲ EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kultūros ir meno sričių ekspertų atrankos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kultūros ir meno sričių 

ekspertų (toliau – Ekspertai), vertinančių kultūros ir meno programų, projektų ir kitokių priemonių 

(toliau - Projektai), pretenduojančių gauti Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) finansavimą, 

dokumentus ir teikiančių išvadas pagal Tarybos narių susirinkimo nustatytus rėmimo bei vertinimo 

kriterijus, konkurso tvarką ir reikalavimus Ekspertams. 

2. Ekspertų atrankos yra vykdomos viešojo konkurso būdu (toliau – Konkursas), vadovaujantis 

kultūros ir meno sričių bei teritorijų atstovavimo įvairovės principu. 

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

3. Ekspertai – tai specialistai, turintys atitinkamos kultūros ir meno srities darbinės, mokymo ar 

vertinimo patirties bei specialiųjų tos srities žinių, įgūdžių ir kompetencijos. Ekspertais negali būti 

kultūros ir meno organizacijų vadovai. 

4. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Konkurse, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

4.1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos bei patirties kultūros ir meno srityje; 

4.2. išmanyti ir sekti Lietuvos kultūros ir meno tendencijas bei prioritetus; 

4.3. būti nepriekaištingos reputacijos. 

5. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas 

kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Asmuo gali pretenduoti tapti Ekspertu pagal atitinkamas kultūros ir meno sritis, kurias nustato 

Tarybos narių susirinkimas. 

7. Konkursas paprastai vykdomas kas dveji metai spalio – lapkričio mėnesiais. Atsiradus poreikiui 

papildyti trūkstamą Ekspertų skaičių (dėl spręstinų klausimų ir (ar) gautų dokumentų skaičiaus, jų 

pobūdžio ir pan.), Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti skelbiami papildomi Konkursai. 

Be to, Taryba gali papildomai kviestis Lietuvos ir užsienio ekspertus teikti konsultacijas ir išvadas.  



8. Apie vykdomą (-us) Konkursą (-us) skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Skelbime 

nurodoma kokios (-ių) kultūros ir meno srities (-čių) ekspertų ieškoma, galutinė data, iki kurios 

turės būti sudaryta Tarybos ekspertų duomenų bazė, ir kita svarbi su Konkursu susijusi informacija. 

Atrankos vykdymui paprastai nustatomas 35 dienų terminas. 

9. Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse (toliau – Pretendentas), per 15 darbo dienų nuo Konkurso 

paskelbimo dienos Tarybos administracijai privalo pateikti: 

9.1. užpildytą pretendento anketą (1 priedas); 

9.2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

9.3. gyvenimo aprašymą (laisvos formos). 

10. Pretendentas taip pat gali pateikti jam suteiktą (-as) atitinkamoms kultūros ir meno sritims 

atstovaujančių asociacijų, sąjungų ar bendruomenių rekomendaciją (-as), į kurią (-as) Tarybos narių 

susirinkimas gali atsižvelgti papildomai skirdamas balus (nuo 1 iki 5 balų). 

11. Pretendentas Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus gali pateikti elektroniniu paštu, 

asmeniškai arba išsiųsti registruotu laišku Tarybos administracijai. Tarybos administracija turi teisę 

paprašyti šių dokumentų originalų. 

12. Pretendentų dokumentus posėdžio metu nagrinėja, vertina ir sprendimą dėl Pretendento 

atitikties ar neatitikties Aprašo 4 punkte nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams priima 

Tarybos narių susirinkimas. Tuo atveju, kai Pretendento pateikta informacija yra nepakankama ar 

neaiški, Tarybos narių susirinkimas gali nuspręsti ją tikslinti (prašyti darbo patirtį patvirtinančių 

dokumentų kopijų ir pan.), atidėdamas galutinio sprendimo dėl Pretendento atitikties į ekspertus 

priėmimą. Toks Tarybos narių sprendimas įforminamas posėdžio protokolu. 

13. Priėmus sprendimą tikslinti Pretendento pateiktą informaciją, susirinkimo sekretorius ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo kreipiasi į Pretendentą dėl duomenų patikslinimo. 

Patikslintus duomenis Pretendentas privalo pateikti Tarybos administracijai elektroniniu paštu per 5 

darbo dienas nuo kreipimosi dėl informacijos patikslinimo dienos. Gavęs patikslintą informaciją, 

susirinkimo sekretorius ją teikia artimiausiam Tarybos narių susirinkimo posėdžiui. Nepateikus 

patikslintų duomenų per nustatytą terminą, laikoma, kad Pretendentas neatitinka kvalifikacinių 

reikalavimų ir jam neleidžiama dalyvauti Konkurse. 

14. Pretendentų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, tinkamumą būti Ekspertais individualiai 

įvertina visi Tarybos narių susirinkime dalyvaujantys nariai, atsižvelgdami į Pretendentų dalykines 

savybes, turimą patirtį kultūros ir meno srityje bei specialiąsias žinias ir įgūdžius. Pretendentams 

skiriami balai nuo 1 iki 10 balų (blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų). Šį 

įvertinimą kiekvienas Tarybos narių susirinkimo narys įrašo į Pretendentų individualaus vertinimo 

lentelę (2 priedas). 

15. Kiekvienam Pretendentui skirti individualūs įvertinimai yra susumuojami ir dalijami iš Tarybos 

narių susirinkimo posėdyje dalyvaujančių narių skaičiaus, taip gaunant Pretendento įvertinimo balų 

http://www.ltkt.lt/


vidurkį. Esant šio Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms, Tarybos narių susirinkimas sprendžia 

dėl papildomo balo skyrimo, kuris (jeigu skiriamas) yra pridedamas prie Pretendento įvertinimo 

vidurkio, taip gaunant Pretendento bendrą konkursinį balą. Rezultatai skaičiuojami ir fiksuojami 

užpildant Pretendentų suvestinę vertinimo lentelę (3 priedas). Konkursą laimėjusiais laikomi tie 

Pretendentai, kurių bendras konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 5 balai. 

16. Visi Konkursą laimėję Pretendentai Tarybos narių susirinkimo nutarimu įtraukiami į Tarybos 

ekspertų duomenų bazę. Šiuo nutarimu taip pat nustatoma į Tarybos ekspertų duomenų bazę 

įtrauktų Ekspertų kadencijos trukmė, kuri negali būti ilgesnė kaip 2 metai. 

17. Tarybos narių susirinkimo sekretorius per 5 darbo dienas po nutarimo priėmimo elektroniniu 

paštu informuoja Pretendentą apie jo įtraukimą ar neįtraukimą į Tarybos ekspertų duomenų bazę.  

18. Tarybos ekspertų duomenų bazė yra saugoma Tarybos administracijoje Tarybos pirmininko 

nustatyta tvarka. 

19. Ekspertas iš  Tarybos ekspertų duomenų bazės yra išbraukiamas: 

19.1. Eksperto prašymu; 

19.2. Tarybos narių susirinkimui nustačius, kad Eksperto teikiamos paslaugos yra netinkamos, ir 

priėmus sprendimą dėl jo išbraukimo iš Tarybos ekspertų duomenų bazės. 

IV. SUTARTYS SU EKSPERTAIS 

20. Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į spręstinų klausimų ir (ar) gautų dokumentų 

skaičių bei jų pobūdį, savo nutarimu nustato reikiamą Ekspertų skaičių ir kviečia konkrečius 

Ekspertus iš Tarybos ekspertų duomenų bazės sudaryti atlygintinų paslaugų sutartis. Šias sutartis 

Tarybos vardu pasirašo Tarybos pirmininkas. Prieš pasirašydamas atlygintinų paslaugų teikimo 

sutartį, kiekvienas Ekspertas privalo susipažinti bei pasirašyti Eksperto nešališkumo deklaraciją ir 

Eksperto konfidencialumo pasižadėjimą. 

21. Ekspertų parengtos išvados, rašytiniai ir sakytiniai pranešimai bei kiti kūriniai (toliau – 

kūriniai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

nuostatomis, laikomi autorių teisių objektais. Atlyginimas už tokių kūrinių sukūrimą mokamas tik 

tokiu atveju, jeigu sudaryta autorinė sutartis. 

22. Ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos kultūros tarybos narių 

susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Aprašas yra tvirtinamas Tarybos narių susirinkimo nutarimu. 



24. Aprašo nuostatos gali būti keičiamos, papildomos ar panaikinamos Tarybos narių susirinkimo 

nutarimu. Apie tokį pakeitimą, papildymą ar panaikinimą yra skelbiama Tarybos interneto 

svetainėje www.ltkt.lt. 

_________________________ 

http://www.ltkt.lt/


 

Kultūros ir meno sričių  

ekspertų atrankos aprašo  

1 priedas 

 

 

_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

 

PRETENDENTO ANKETA 

 

 

1. Asmeninė informacija  

1.1 Adresas susirašinėjimui: ...................................................................... 

1.2 Telefonai: 

darbo -      ......................................... 

namų -      ......................................... 

mobilusis -......................................... 

1.3 El. paštas: .......................................................... 

1.4 Internetinis puslapis: ......................................... 

1.5 Paso duomenys (numeris, išdavimo data ir vieta, galiojimo laikas): 

...................................................................................................................... 

1.6 Socialinio draudimo pažymėjimo duomenys (numeris, išdavimo data) : 

...................................................................................................................... 

1.7 Banko sąskaitos rekvizitai (sąskaitosnumeris, banko pavadinimas): 

       ...................................................................................................................... 

1.8 Pagrindinė ir nepagrindinė darbovietės (pavadinimai, adresai pareigos, darbo apimtys): 

1) ...................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................... 

1.9 Ar esate kokios nors kultūros ir meno organizacijos vadovas (-ė)?      TAIP              NE 

 

2. Išsilavinimas 

2.1 Aukštoji mokykla (kada baigta,  specialybė pagal diplomą, kvalifikacinis laipsnis): 

...................................................................................................................... 

2.2 Mokslo laipsnis (-iai) (kada suteiktas, suteikusi institucija, disertacijos pavadinimas, mokslo 

kryptis ir šaka) 

...................................................................................................................... 

2.3 Pedagoginis vardas (koks, kada suteiktas, suteikusi institucija): 

...................................................................................................................... 

2.4 Kalbos, kuriomis kalbu laisvai ir galiu atlikti ekspertizes: 

1) ...................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................... 

 

3. Profesiniai pasiekimai (per pastaruosius penkerius metus, duomenis atnaujinant kasmet) 

3.1 Vertingiausieji veiklos rezultatai (ne daugiau kaip 500 spaudos ženklų apibūdinimui): 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



..................................................................................................................................................... 

 

 

3.2 Darbas ir stažuotės (ne trumpesni nei vienas mėnuo) užsienio mokslo centruose (kada, trukmę 

nurodant mėnesio tikslumu, kur, pareigos, kokiais klausimais): 

1)................................................................................................................................................ 

2)................................................................................................................................................ 

3)................................................................................................................................................ 

4)................................................................................................................................................ 

5)................................................................................................................................................ 

 

4. Ekspertinio darbo patirtis (per pastaruosius penkerius metus) 

(Lietuvoje ir užsienyje; nuo kada iki kada): 

1)................................................................................................................................................ 

2)................................................................................................................................................ 

3)................................................................................................................................................ 

4)................................................................................................................................................ 

5)................................................................................................................................................ 

 

5. Šiuo metu dalyvauju projektuose (tarptautinių ir nacionalinių programų; nuo kada iki kada, 

partneriai, Lietuvos mokslo institucijų padaliniai, dalyvaujantys projektuose): 

1).................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................. 

3) .................................................................................................................................................. 

4) .................................................................................................................................................. 

5) .................................................................................................................................................. 

 

6. Kita, kultūros ir meno eksperto nuomone, svarbi informacija 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

Pažymiu, kad esu nepriekaištingos reputacijos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Lietuvos 

kultūros tarybos įstatyme. 

 

 

 

Anketą pateikė    _____________________________________ 

    (vardas, pavardė, parašas )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kultūros ir meno sričių  

ekspertų atrankos aprašo  

2 priedas 

 

 

PRETENDENTŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

 
Eil. Nr. Pretendento vardas ir pavardė Įvertinimas balais 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Lentelę užpildė: _______________ ______________________________ 
  (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kultūros ir meno sričių  

ekspertų atrankos aprašo  

                                                          3 priedas 

 

PRETENDENTŲ SUVESTINĖ VERTINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Pretendento vardas ir 

pavardė 

Tarybos narių susirinkimo nariai 

Įvertinimo 

vidurkis 

Papildomas 

balas 

Bendras 

konkursinis

balas 

 

 

  

       

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

   

1.                

2.                

 

 

 

 

Lentelę užpildė:   _______________ ______________________________ 
  (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


