LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ VYKDYMO
2013 m. rugsėjo 25 d. Nr. ĮV-662
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo (Žin., 2012,
Nr. 111-5631) 2 straipsniu ir 11 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko skyrimo“ (Žin.,
2013, Nr. 60-2971), Lietuvos kultūros tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-882 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos
nuostatų“ (Žin., 2012, Nr. 152-7802) ir siekdamas užtikrinti tinkamą Kultūros rėmimo fondo
lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2013 metams, patvirtintų Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-881 bei Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2013 – 2015 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-247, administravimą ir vykdymą:
1. P a v e d u Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės –
kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėjai Onai Šaltytei ir Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėjai – vyriausiajai buhalterei Violetai Vasiljevienei organizuoti projektų
vykdymo ataskaitų, sutarčių ir paraiškų bei kitų su projektų finansavimu susijusių dokumentų
(toliau – dokumentai) perdavimą Lietuvos kultūros tarybai:
1.1. iki 2013 m. spalio 1 d. perduoti visus perdavimo dienai gautus dokumentus;
1.2. papildomai gavus projektų vykdymo ataskaitas, atitinkamai jas ir kitus dokumentus
Lietuvos kultūros tarybai pateikti etapais – iki kiekvieno paskesnio mėnesio 20 dienos, tačiau ne
vėliau kaip iki 2014 m. sausio 10 d.
2. P a v e d u Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorei Ramintai
Gecevičienei, Kultūros politikos departamento direktorei Reginai Jaskelevičienei, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento direktorei Eglei Saudargaitei, Regionų kultūros skyriaus
vedėjai Irenai Seliukaitei ir Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjai – vyriausiajai
buhalterei Violetai Vasiljevienei (nesant šioms vadovėms dokumentų perdavimo metu – atitinkamai
jas pavaduojantiems asmenims):
2.1. organizuoti projektų vykdymo ataskaitų ir dokumentų perdavimą Lietuvos kultūros
tarybai pagal atskiras priemones, numatytas 3 priede, iki 2013 m. lapkričio 29 dienos, o vėliau
gautas projektų vykdymo ataskaitas kartu su dokumentais pateikti Lietuvos kultūros tarybai etapais
– iki kiekvieno paskesnio mėnesio 20 dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 10 d.;
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2.2. užtikrinti, kad visi finansuotų projektų vykdytojai būtų viešai ministerijos interneto
svetainėje ar kitais būdais (pvz., elektroniniu paštu) informuoti apie tai, kad jų Kultūros ministerijai
pateiktos ataskaitos bus vertinamos Lietuvos kultūros tarybos administracijos valstybės tarnautojų
ar darbuotojų.
3. Į g a l i o j u Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento, Kultūros politikos
departamento, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento, Regionų kultūros skyriaus ir
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vadoves (nesant šioms vadovėms dokumentų
perdavimo metu – atitinkamai jas pavaduojantiems asmenims) pasirašyti dokumentų perdavimo –
priėmimo aktus, kuriuose užfiksuojamas perduodamų ir priimamų dokumentų skaičius.
4. Į p a r e i g o j u Lietuvos kultūros tarybos pirmininkę Dainą Urbanavičienę
organizuoti Lietuvos kultūros tarybos darbą taip, kad:
4.1. dokumentai būtų perimti šio įsakymo 1 ir 2 punkte numatytais terminais;
4.2. vadovaujantis atitinkamų priemonių finansavimo taisyklėmis, numatytomis šio
įsakymo 1 priede, būtų atliktas perduotų projektų vykdymo ataskaitų ir dokumentų vertinimas
(atitikimas projekto finansavimo sutartyje įtvirtintiems reikalavimams);
4.3. Lietuvos kultūros tarybos administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai
projektų vykdymo ataskaitų ir dokumentų patikrą atliktų, vykdydami atitinkamų priemonių
finansavimo taisyklių, numatytų šio įsakymo 1 priede, priemonių vykdytojams numatytas funkcijas
ir atliktą patikrą patvirtintų savo parašais;
4.4. ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 20 d. Kultūros ministerijai būtų pateiktos
ataskaitos apie projektų įvykdymo rezultatus pagal šio įsakymo 2 ir 3 priedus.
5. Į p a r e i g o j u Kultūros ministerijos administracijos padalinių (departamentų,
skyrių) vadovus pagal šių padalinių atliekamas funkcijas ir kompetenciją konsultuoti Lietuvos
kultūros tarybos pirmininkę Dainą Urbanavičienę visais klausimais, susijusiais su atliekama
dokumentų patikra.
6. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu kultūros viceministrui Dariui Mažintui.
7. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
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