PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2008 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. ĮV-590
TARPTAUTINĖS TEATRO DIENOS RENGINIO PROJEKTO KONKURSO
NUOSTATAI

I . BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinės teatro dienos renginio projekto konkurso (toliau vadinama – projekto
konkursas) nuostatai nustato projekto konkurso sąlygas, projektų svarstymą ir vertinimą.
2. Kultūros ministerija yra Tarptautinės teatro dienos renginio, kuris vyks 2009 m. kovo
27 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre projekto konkurso organizatorė.
3. Projektų konkurso tikslas – atrinkti projektą, kuris geriausiai pristatys teatro
profesinės šventės renginio idėją ir 2009 metų Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų
premijų laureatus.
4. Informacija apie projektų konkursą pateikiama Kultūros ministerijos interneto
tinklapyje adresu www.lrkm.lt, kitose visuomenės informavimo priemonėse.
5. Projektai iki skelbimuose nurodytos datos teikiami Kultūros ministerijos
Profesionalaus meno skyriui, J.Basanavičiaus g. 5, LT-0118 Vilnius, telefonas pasiteiravimui
8 5 219 3442.
II. PROJEKTO KONKURSO SĄLYGOS
6. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3
metų scenos meno kūrybos ir meninių projektų vadybos patirtį Lietuvoje.
7. Renginio meninės dalies trukmė ne ilgesnė kaip 90 min.
8. Projektą sudaro:
8.1. meninės koncepcijos ir jos įgyvendinimo aprašymas, kuriame turi būti nurodyta:
8.1.1. koncepcijos autoriaus vardas ir pavardė;
8.1.2. renginio režisieriaus vardas ir pavardė;
8.1.3. scenografijos autoriaus/dailininko vardas ir pavardė;
8.1.4. scenografijos meninės ir techninės priemonės;
8.2. detalus scenarijus, kuriame turi būti nurodyta:
8.2.1 renginio vedėjo/vedėjų vardai ir pavardės;
8.2.2. renginyje numatytų atlikti kūrinių autorių vardai ir pavardės, kūrinių pavadinimai,
atlikėjų vardai ir pavardės, atlikėjų kolektyvų pavadinimai. Kiekviena scenarijaus pozicija
turi būti išvardinta eiliškumo tvarka, nurodant pozicijos trukmę minutėmis.
8.3. detali sąmata;
8.4. informaciją apie juridinio asmens meninių projektų vadybos ir įgyvendinimo patirtį.
9. Projekto konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
10. Prioritetas teikiamas partnerystės principais paremtiems ir papildomus finansavimo
šaltinius turintiems projektams.
11. Projekto konkursui juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus:
11.1. juridinio asmens pažymėjimo ir įstatų kopiją, išskyrus profesionalaus
teatro/koncertinės įstaigos statusą turintys juridiniai asmenys;
11.2. šių nuostatų 8 punkte nurodytą projektą;
11.3. projekto įgyvendinimo veiksmų, reklamos ir viešųjų ryšių planą;
11.4. informaciją apie papildomą paramą, skiriamą projekto įgyvendinimui.
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12. Projekto konkursui dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant voko turi būti
užrašytas juridinio asmens pavadinimas ir adresas, nurodant „Tarptautinės teatro dienos
renginio projekto konkursui“.
13. Juridinio asmens dokumentai nesvarstomi, jeigu pateikti ne visi būtini dokumentai,
dokumentai pateikti pasibaigus Kultūros ministerijos nustatytam konkurso terminui, yra
netvarkingi.
III. PROJEKTŲ SVARSTYMAS IR VERTINIMAS
14. Projektus vertina kultūros ministro įsakymu iš kompetentingų profesionalių meno
vertintojų, teatro, muzikos, kitų meno sričių specialistų sudaryta ekspertų komisija (toliau
vadinama – komisija).
15. Komisijos darbo reglamentą, kuriame nustatyta komisijos vidaus darbo tvarka,
projektų vertinimo kriterijai, tvirtina kultūros ministras.
16. Komisija vertina projektus, jeigu juridinio asmens pateikti dokumentai atitinka
konkurso reikalavimus ir juridinio asmens kvalifikaciją.
17. Projektas atmetamas, jeigu:
17.1. projektą pateikusio juridinio asmens kvalifikacijos lygis ir patirtis yra
nepakankami, abejojama projekto įgyvendinimo techniniais pajėgumais.
17.2. nėra objektyviai pagrįsta sąmata.
18. Komisija, vertindama iš juridinių asmenų gautus ir konkurso sąlygas atitinkančius
projektus, sudaro jų reitingą.
19. Reitingo pirmoje vietoje esantis juridinis asmuo laikomas laimėjusiu konkursą.
20. Komisijos sprendimas pateikiamas protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir
sekretorius.
21. Komisija turi teisę siūlyti projektų konkursą laimėjusiam juridiniam asmeniui jo
pateiktą projektą patobulinti.
22. Konkursą laimėjusiam juridiniam asmeniui atsisakius įgyvendinti projektą,
skelbiamas naujas konkursas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Projekto įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija.
24. Su projekto konkursą laimėjusiu juridiniu asmeniu sudaroma sutartis dėl projekto
įgyvendinimo.
25. Administracinės išlaidos projektui įgyvendinti negali būti didesnės nei 15 procentų
skiriamos lėšų sumos.
26. Už panaudotas lėšas projektų konkursą laimėjęs juridinis asmuo atsiskaito
ministerijai, pateikdamas ataskaitą pagal sutartyje nurodytas sąlygas.
27. Lėšos į tam tikslui skirtą projektų konkursą laimėjusio juridinio asmens sąskaitą
pervedamos pagal valstybės iždo valdymo procedūras.
_______________________

