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LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIŲ IR  EKSPERTŲ 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

1. Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) narių susirinkimo narių ir ekspertų 

teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Tarybos narių 

susirinkimo narių (toliau – Tarybos nariai) ir ekspertų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos 

Lietuvos kultūros tarybos įstatymą (Žin., 2012, Nr. 111-5631) (toliau – Įstatymas), teikiamų 

paslaugų (toliau – paslaugos) apmokėjimą. 

2. Tarybos narių ir ekspertų, kurie nėra valstybės tarnautojai, teikiamos paslaugos 

apmokamos pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74- 2262) 6.716–6.724 straipsnių nuostatomis. 
3. Tais atvejais, kai Tarybos nariai ir ekspertai, teikdami nematerialaus pobūdžio 

(intelektines) paslaugas, sukuria kūrinius (originalias išvadas, komentarus, recenzijas ir pan.), kurie, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-

1598; 2003, Nr. 28-1125) 4 straipsnio nuostatomis, gali būti laikomi autorių teisių objektais, ir 

Tarybos pirmininkas  nusprendžia, kad tokius kūrinius reikia įsigyti, jiems mokamas autorinis 

atlyginimas pagal sudarytas autorines sutartis už kūrinio sukūrimą ir autorių turtinių teisių 

perdavimą ar suteikimą. 
4. Tarybos nariai teikia paslaugas, dalyvaudami Tarybos narių posėdžiuose, rašytinėse 

apklausose arba apklausose elektroniniu paštu, svarstydami ir spręsdami klausimus, numatytus 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje.  

5. Ekspertai Tarybai teikia paslaugas, vertindami kultūros ir meno programų, projektų 

ir kitokių priemonių, pretenduojančių gauti Tarybos finansavimą, dokumentus (toliau – 

dokumentai) pagal Tarybos nustatytus rėmimo ir vertinimo kriterijus bei spręsdami kitokius 

Tarybos narių jiems pateiktus klausimus, dalyvaudami ekspertų posėdžiuose arba savarankiškai 

Tarybos pirmininko nustatyta tvarka.  

6. Tarybos pirmininkas su  Tarybos nariais ir ekspertais sudaro atlygintinų paslaugų 

teikimo ar autorines sutartis (toliau  – sutartys) teisės aktų nustatyta tvarka. 
7. Suteiktos paslaugos apmokamos ar autorinis atlyginimas mokamas iš Tarybai skirtų 

valstybės biudžeto lėšų. Šias lėšas kalendorinių metų pradžioje planuoja Tarybos administracijos 

atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. 
8. Tarybos nario atlyginimo suma už suteiktas paslaugas nustatoma šalių susitarimu, 

tačiau negali viršyti 1 bazinės socialinės išmokos (toliau - BSI) už suteiktas paslaugas viename 

posėdyje arba rašytinėje apklausoje, arba apklausoje elektroniniu paštu ir ne daugiau kaip 30 BSI 

dydžių per kalendorinius metus. Už Tarybos narių suteiktas paslaugas apmokama pagal posėdžių 

protokolų duomenis. 

9. Tarybos eksperto atlyginimo suma už suteiktas paslaugas posėdyje nustatoma šalių 

susitarimu, tačiau ne daugiau kaip 0,5 BSI  už vieną posėdžio valandą. Už Tarybos ekspertų 

suteiktas paslaugas apmokama pagal posėdžių protokolų duomenis. 

10. Tarybos ekspertui už savarankiškai vertinamus dokumentus atlyginama pagal 

faktiškai išanalizuotų ir įvertintų dokumentų skaičių. Vieno faktiškai išanalizuoto ir įvertinto 

dokumento įkainio dydis, kurį nustato Tarybos pirmininkas, yra nuo 0,1 iki 0,3 BSI. 

11. Per kalendorinius metus vienam Tarybos ekspertų nariui išmokama ne daugiau 

kaip 50 BSI. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=81676&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=81676&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=207019&b=


12. Tais atvejais, kai Tarybos nario ir/ar eksperto  nuolatinė gyvenamoji vieta 

nesutampa su Tarybos narių ir/ar ekspertų rengiamo posėdžio vieta,  jis turi teisę į turėtų  išlaidų 

kompensavimą dėl paslaugos suteikimo tiek, kiek tų   išlaidų nepadengia  paslaugų kaina, pagal 

atskirus tas išlaidas patvirtinančius dokumentus (kelionės  išlaidos į posėdžio vietą ir atgal, 

nakvynės išlaidos, dienpinigiai/ maitinimas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Išlaidų kompensavimo tvarka aptariama atlygintinų paslaugų sutartyje. 

13. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, Tarybos narys, prieš pradėdamas eiti 

Tarybos nario pareigas, pateikia nešališkumo deklaraciją (aprašo 1 priedas) ir pasirašo 

konfidencialumo pažymėjimą (aprašo 2 priedas). 
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