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KULTŪROS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja kultūros projektų dalinio finansavimo prioritetus ir kriterijus, paraiškų 

teikimo ir jų svarstymo tvarką, taip pat lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką. 

2. Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto tikslas – skatinti kultūros 

projektų įvairovę, miesto gyventojų iniciatyvas ir naujų kultūrinių idėjų atsiradimą. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas 

sąvokas. 

4. Lėšos kultūros projektų daliniam finansavimui kiekvienais metais numatomos Klaipėdos 

miesto savivaldybės miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo 

programoje. 

5. Kultūros projektų dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto vykdomas konkurso būdu. 

6. Paraiškas kultūros projektų daliniam finansavimui gauti gali teikti: 

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios 

asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir 

teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas;  

6.2. spaudinių leidybos projektams paraiškas gali teikti 6.1 papunktyje paminėti juridiniai 

asmenys ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys, vykdantys 

leidybinę veiklą. 

 

II. DALINIO FINANSAVIMO PRIORITETINĖS SRITYS IR KRITERIJAI  

 

7. Dalinis finansavimas skiriamas kultūros projektams, kurie: 

7.1. skatina Klaipėdos miesto profesionalaus meno plėtrą ir plėtoja tarptautinius kultūrinius 

mainus (teatro, dailės, fotografijos, šokio, muzikos, kino ir kitų menų sritys); 

7.2. skatina ir ugdo jaunųjų Klaipėdos menininkų kūrybą (konkursai, meistriškumo kursai, 

kūrybinės stovyklos, kūrybos pristatymas Lietuvoje ir užsienyje, jaunųjų menininkų kūrybos 

skaitmeninėse ir vaizdo laikmenose leidyba); 

7.3. skatina įvairių Klaipėdos gyventojų grupių (neįgalių, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir 

kitų) meninę saviraišką ir kultūrinį užimtumą; 

7.4. plėtoja Klaipėdos tautinių mažumų organizacijų kultūrinę veiklą ir tautinių mažumų  

kultūrą; 

7.5. puoselėja lietuvių etninę kultūrą ir kultūros paveldo išsaugojimą Klaipėdoje (jūrinę 

kultūrą, Mažosios Lietuvos kultūrą, Lietuvos istoriją, lietuvių etninę kultūrą puoselėjantys 

projektai); 

7.6. užtikrina meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą (istorinės, poezijos, prozos 

knygų, dailės ir meninės fotografijos albumų ir kitų spaudinių leidybos projektai).  

8. Kultūros ir meno taryba iki kultūros projektų konkurso paskelbimo patvirtina kultūros 

projektų dalinio finansavimo prioritetus, atsižvelgdama į miesto ir kultūros aktualijas.  
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9. Kultūros projektų vertinimo kriterijai: 

9.1. organizatorių ir partnerių kompetencija ir patikimumas (nuo 0 iki 3 balų); 

9.2. organizacijos finansinis pajėgumas (pasirengimas) įgyvendinti projektą (nuo 0 iki 3 balų); 

9.3. projekto biudžeto pagrįstumas (nuo 0 iki 3 balų); 

9.4. projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (nuo 0 iki 7 balų); 

9.5. projekto aktualumas Klaipėdos miesto kultūrai, atsižvelgiant į miesto ir šalies kultūros  

aktualijas (nuo 0 iki 10 balų). 

10. Kultūros projektų dalinį finansavimą Kultūros ir meno tarybos nutarimu siūloma skirti 

tiems teigiamai įvertintiems kultūros projektams, kurie surinko didžiausią balų skaičių pagal 

vertinimo kriterijus.  

11.  Dalinio finansavimo apimtis: 

11.1. kultūros projektams iš dalies finansuoti iš savivaldybės biudžeto gali būti prašoma ne 

daugiau kaip 80 procentų bendros projekto vertės, arba ne mažiau kaip 3000 Lt ir ne daugiau kaip 

15000 Lt;  

11.2. kultūros projektams, kuriuos Kultūros ir meno tarybos nutarimu siūloma finansuoti iš 

dalies, skiriama ne mažiau kaip 2/3 lėšų nuo prašomos iš savivaldybės sumos. 

 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 

 

12. Kultūros projektų konkursas skelbiamas 2 etapais: 

12.1. ateinantiems biudžetiniams metams – iki einamųjų metų gruodžio 24 d. Apie konkursą 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius 

(toliau – Kultūros skyrius) skelbia vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 

tinklalapyje www.klaipeda.lt. Paraiškos priimamos mėnesį nuo paskelbimo dienos; 

12.2. einamaisiais biudžetiniais metais – iki rugsėjo 15 d., jeigu liko nepanaudotų biudžeto 

asignavimų. Paraiškos priimamos 2 savaites nuo paskelbimo dienos. 

13. Skelbime nurodoma: galimi paraiškų pateikėjai, kultūros projektų dalinio finansavimo 

prioritetinės sritys, dalinio finansavimo apimtis, paraiškų priėmimo terminas ir vieta, konsultacijų 

paraiškų pateikėjams laikas ir vieta, kontaktinis asmuo, telefonai. 

14. Viena organizacija gali pateikti ne daugiau kaip du projektus. 

15. Paraiškos teikiamos pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintas paraiškų formas.  

16. Prie paraiškos būtina pridėti: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo 

pažymėjimo kopiją arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro išplėstinio išrašo kopiją, įstatų arba nuostatų kopiją, pažymą iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad neturi mokestinių įsipareigojimų. 

17. Paraiškų atitiktį konkurso sąlygoms tikrina Kultūros skyrius. Paraiškos neteikiamos 

konkursui, jeigu: 

17.1. paraiška pristatyta po nustatyto termino; 

17.2. paraiška užpildyta netinkamai (ne visa) arba nepridėti 16 punkte nurodyti dokumentai; 

17.3. paraišką teikianti organizacija nėra pateikusi finansinės ir dalykinės ataskaitos už 

anksčiau savivaldybės skirtų lėšų kultūros projektui įgyvendinti panaudojimą; 

17.4. projekto turinys neatitinka kultūros projektų konkurso dalinio finansavimo prioritetinių 

sričių, nurodytų 7 punkte; 

17.5. projektas neatitinka konkurse skelbiamų projektų dalinio finansavimo apimties (11.1 

papunktis). 

18. Paraiškų teikėjai, kurių paraiškos nevertinamos dėl 14 ir 17 punktuose nurodytų 

priežasčių, apie tai informuojami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 30 dienų nuo paraiškų 

priėmimo termino pabaigos. 

19. Kultūros skyrius pateikia Kultūros ir meno tarybai atitinkančių reikalavimus kultūros 

projektų paraiškų sąrašą, kuriame paraiškos suskirstytos pagal dalinio finansavimo prioritetines 

http://www.klaipeda.lt/
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sritis ir pateikiama ši informacija: paraiškos pateikėjas, kontaktai, projekto pavadinimas, bendra 

projekto suma, prašoma iš savivaldybės biudžeto suma.  

20. Kultūros ir meno taryba, atsižvelgdama į bendrą kultūros projektų vertę, bendrą prašomą 

iš savivaldybės biudžeto sumą ir Klaipėdos miesto savivaldybės miesto kultūrinio savitumo 

puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programos priemonės „Kultūrinių projektų dalinis 

finansavimas ir vykdymas“ kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 

konkursui skirtą sumą, paskirsto preliminarias biudžeto lėšų kvotas tarp kultūros projektų dalinio 

finansavimo prioritetinių sričių. 

21. Atitinkančias reikalavimus projektų paraiškas nagrinėja ekspertai.  

22. Ekspertais parenkami kompetentingi kultūros ir meno sričių specialistai, atsižvelgiant į 

gautas paraiškas pagal finansuojamas sritis. Kultūros ir meno tarybos teikimu Ekspertų sąrašą 

įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Ekspertų darbas gali būti apmokamas.  

23. Ekspertas negali vertinti kultūros projekto, jei jis yra kultūros projekto paraišką 

pateikusios organizacijos ar projekto vadovas, kūrybinės grupės narys ar tos organizacijos narys 

arba steigėjas, taip pat jei su organizacijos vadovu ar su projekto vadovu susijęs giminystės ryšiais. 

Ekspertas, prieš pradėdamas darbą, pasirašo Nešališkumo deklaraciją (priedas pridedamas). 

24. Vieną paraišką vertina 2 ekspertai. Ekspertams įvertinus projektų paraiškas, parašius 

kiekvienam įvertintam projektui recenziją, Kultūros skyrius parengia vertinimo suvestines pagal 

finansuojamas sritis ir pateikia Kultūros ir meno tarybai.  

25. Ekspertai Kultūros ir meno tarybai pristato savo srities įvertintų kultūros projektų analizę. 

26. Kultūros ir meno taryba, išklausiusi kiekvienos kultūros projektų finansuojamos srities 

ekspertų įvertinimus ir susipažinusi su vertinimo suvestinėmis, nustato finansuojamų projektų 

eiliškumą ir finansuojamą sumą, kuri yra ne mažesnė kaip 2/3 nuo prašomos iš savivaldybės 

biudžeto sumos. 

27. Kultūros ir meno tarybos narys, jeigu jis yra konkursui kultūros projekto paraišką 

pateikusios organizacijos ar projekto vadovas, kūrybinės grupės narys ar tos organizacijos narys 

arba steigėjas, taip pat jei su organizacijos vadovu ar su projekto vadovu susijęs giminystės ryšiais, 

nusišalina nuo sprendimo priėmimo dėl kultūros projektų finansavimo. 

 

IV. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA 

 

28. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros ir meno tarybos nutarimą, parengia Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės miesto 

kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programos priemonės „Kultūrinių 

projektų dalinis finansavimas ir vykdymas“ savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kultūros 

projektams iš dalies finansuoti.  

29. Lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto apribojimai: 

29.1. projekto paraiškos ir sutarties patikslintoje sąmatoje projekto administravimo išlaidos 

negali būti didesnės nei 15 procentų; 

29.2. projekto lėšų dydis, skirtas dalyvių maitinimui, negali viršyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamų piniginių 

kompensacijų dydžių nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152) nustatytų sumų. 

30. Lėšos neskiriamos projekto piniginiams prizams, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, 

remonto, statybos darbams. 

31. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus lėšų 

skyrimą kultūros projektams iš dalies finansuoti, Kultūros skyrius per 15 darbo dienų elektroniniu 

paštu, nurodytu paraiškoje, informuoja kultūros projekto pateikėjus apie konkurso rezultatus. 

Kultūros projektų konkurso rezultatai skelbiami Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 

tinklalapyje www.klaipeda.lt. 

32. Projekto vykdytojas, gavęs pranešimą apie dalinį finansavimą projektui vykdyti, bet dėl 

objektyvių priežasčių negalintis jo įvykdyti, turi ne vėliau kaip iki liepos 31 d. apie tai raštu 

pranešti savivaldybei.  

http://www.klaipeda.lt/
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33. Savivaldybė su organizacija, kuriai yra skirtos lėšos, sudaro sutartį. Prie sutarties 

pridedami priedai: patikslinta projekto išlaidų sąmata pagal kultūros projektų konkursui pateiktą 

paraišką ir kitus finansavimo šaltinius įrodantys dokumentai. 

34. Su organizacijomis, pavėlavusiomis iki liepos 31 d. pateikti 33 punkte nurodytus 

dokumentus, sutartys nesudaromos ir lėšos neskiriamos. 

35. Lėšos projektams iš dalies finansuoti skiriamos biudžetiniams metams. 

36. Projekto vykdytojas, negalintis įgyvendinti projekto pagal savivaldybės patvirtintos 

sutarties priedo sąmatą, privalo ne vėliau kaip likus 10 dienų iki projekto įgyvendinimo termino 

raštu kreiptis į Kultūros skyrių dėl sąmatos patikslinimo ir nurodyti priežastį. 

37. Sąmata netikslinama:  

37.1. jei skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą išlaidų straipsnį 

neviršija 20 procentų; 

37.2. jei projekto vykdytojas į Kultūros skyrių dėl sąmatos patikslinimo kreipėsi pasibaigus 

sutartyje nustatytam projekto įgyvendinimo terminui. Pažeidus sąmatų tikslinimo tvarką išlaidos, 

viršijančios leidžiamus nukrypimus, yra pripažįstamos netinkamomis ir iki einamųjų metų pabaigos 

turi būti grąžintos į savivaldybės biudžetą. 

38. Organizacija, pasirašiusi sutartį su savivaldybe, atsako už projekto įgyvendinimą ir 

tikslinį ir teisėtą lėšų panaudojimą. 

39. Organizacija grąžina į savivaldybės biudžetą lėšas, kurios buvo nepanaudotos projektui 

įgyvendinti arba buvo panaudotos ne pagal paskirtį, kol pateiks ataskaitą už gautų lėšų panaudojimą 

kultūros projektui įgyvendinti. 

40. Organizacija, įvykdžiusi projektą, per 1 mėnesį Kultūros skyriui pateikia šiuos 

dokumentus: faktinę panaudotų biudžeto lėšų ataskaitą, išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, 

ataskaitą apie įgyvendintą projektą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą formą bei atsiliepimų spaudoje apie įgyvendintą projektą kopijas.  

41. Jeigu organizacija už projektui įgyvendinti gautas lėšas atsiskaito po sutartyje numatyto 

termino, ji praranda teisę 1 metus nuo kitų metų sausio 1 d. dalyvauti kultūros projektų konkurse. 

42. Jeigu gavus ataskaitą apie projekto įvykdymą paaiškėja, kad organizacija projektui 

įgyvendinti gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį ir jų negrąžino, lėšos išieškomos įstatymų 

nustatyta tvarka ir organizacija 3 metus nuo kitų metų sausio 1 d. praranda teisę dalyvauti kultūros 

projektų konkurse. 

43. Konkursui pasibaigus projektai negrąžinami ir saugomi vienus metus nuo jų gavimo 

dienos. Projektų ataskaitos Kultūros skyriuje saugomos trejus metus.  

 

_________________________ 


