PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T1-60
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ IR MENO KOLEKTYVŲ,
PASIEKUSIŲ AUKŠTŲ REZULTATŲ KULTŪROS IR MENO SRITYJE, SKATINIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno
srityje, juos parengusių mokytojų ir meno kolektyvų, jų vadovų skatinimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato asmenų, meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, juos
parengusių mokytojų ir meno kolektyvų vadovų skatinimo, paraiškų pateikimo, svarstymo,
piniginių premijų skyrimo ir mokėjimo tvarką.
2. Tikslas – skatinti Plungės rajono savivaldybės gyventojų kultūrinę, meninę ir kūrybinę
raišką bei rajono gyventojus, pasiekusius aukštų rezultatų savo veiklos srityje, bei juos paruošusius
mokytojus ir meno kolektyvų vadovus ir skirti jiems pinigines premijas (toliau – Premijos).
3. Premijos skiriamos meno ir kultūros kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms)
už pastarųjų metų reikšmingą ir aktyvią kultūrinę veiklą, aukštus pasiekimus nacionaliniuose,
tarptautiniuose Europos ir pasaulinio lygmens konkursuose bei projektuose, nurodytuose 7.1
papunktyje.
4. Lėšos piniginėms Premijoms skiriamos iš Savivaldybės biudžeto Kultūros ir sporto
programos (priemonė „Kultūros projektų rėmimas“).
5. Gauti Premijas turi teisę asmenys (gyventojai), kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą
Plungės rajono savivaldybėje bei jų kūrybinė veikla apdovanojimo laikotarpiu yra vykdoma
Plungės rajono savivaldybėje, ir meno kolektyvai, atstovaujantys Plungės rajono savivaldybei.
6. Plungės rajono savivaldybės Kultūros reikalų taryba vertina pateiktas pretendentų
paraiškas ir teikia siūlymus dėl konkrečių premijų skyrimo Savivaldybės administracijos
direktoriui.
II SKYRIUS
PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTUS REZULTATUS KULTŪROS IR MENO
SRITYJE SKYRIMO TVARKA IR DYDŽIAI
7. Premijos už pasiektus aukštus rezultatus meno srityje gali būti skiriamos:
7.1. už laimėtas prizines vietas nacionalinių kultūros ir meno organizacijų rengiamuose
respublikiniuose, tarptautiniuose Europos ir pasaulinio lygmens konkursuose ir festivaliuose,
kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 4 šalių atstovai, parodose, kurių nuostatuose numatyta, jog
eksponuojami darbai vertinami ir bus skiriami apdovanojimai;
7.2. už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę, kultūrinę ar mokslinę veiklą: už išleistą reikšmingą ir
meniškai vertingą literatūros kūrinį, mokslinę metodinę priemonę ar mokslinius straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose; reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą; sukurtą
vertingą meno kūrinį; novatorišką ir reikšmingą kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Plungės rajone;
realizuojamus vertingus projektus; rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse; įdomias
kūrybines iniciatyvas.
8. Premijų dydžius už 7 punkte išvardytus pasiekimus kiekvienais metais nustato Kultūros
reikalų taryba, atsižvelgdama į pateiktas paraiškas ir tais metais skirtą finansavimą.
8.1. Kolektyvams iki 30 narių:
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Konkurso pavadinimas

Tarptautinis konkursas
Nacionalinis konkursas

Laimėta vieta ir skiriamos piniginės Premijos dydis (eurais)
laureato ir (arba)
pirmoji
800
600

trečioji

antroji
640
480

510
380

8.2. Kolektyvams, turintiems daugiau kaip 30 narių:
Konkurso pavadinimas
Laimėta vieta ir skiriamos piniginės Premijos dydis (eurais)

Tarptautinis konkursas
Nacionalinis konkursas

laureato ir (arba)
pirmoji
1000
800

trečioji

antroji
800
640

640
510

8.3. Personalinės premijos:
Konkurso pavadinimas
Laimėta vieta ir skiriamos piniginės Premijos dydis (eurais)

Tarptautinis konkursas
Nacionalinis konkursas

laureato ir (arba)
pirmoji
400
300

trečioji

antroji
300
200

200
100

9. Premijos dydis už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę, kultūrinę ar mokslinę veiklą, nurodytą
7.2. papunktyje – iki 1000 eurų.
10. Neužtenkant lėšų, skirtų iš Savivaldybės biudžeto, Kultūros reikalų taryba turi teisę
proporcingai mažinti visas nustatytas premijų sumas, nurodytas 8 ir 9 punktuose.
11. Jei Premija skiriama meno kolektyvui, kūrybinei grupei ar autorių grupei, ji skiriama
grupės vadovui. Jei premija skiriama solistui, kurį rengė mokytojas ar vadovas, ar grupė asmenų,
Premija skiriama grupės vadovui. Jei laimėtojas yra solistas ir jis neturi pedagogo, Premija skiriama
solistui.
12. Jeigu kolektyvas ar atlikėjas tais pačiais metais dalyvauja keliuose konkursuose ir
pasiekia rezultatų, suteikiančių teisę gauti Premiją, tai apdovanojimas pinigine Premija skiriamas už
geriausią tais metais pasiektą rezultatą.
III SKYRIUS
KANDIDATŲ PINIGINĖMS PREMIJOMS GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI IR
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
13. Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti rajono kultūros įstaigos, visuomeninės kultūros ir
meno organizacijos, kūrybinės sąjungos, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, patys kūrėjai, kūrėjų
organizacijos.
14. Apie kandidatų Premijai gauti paraiškų priėmimą Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.
15. Nustatytos formos paraiška (1 priedas) Premijai gauti pateikiama Savivaldybės interneto
svetainėje arba išduodama Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.
16. Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
16.1. siūlomų apdovanoti nacionalinių, tarptautinių, Europos ir pasaulinio lygmens konkursų
laureatų diplomų kopijos, liudijančios apie konkurse laimėtą vietą, ir informacija apie konkursą (kur
vyko konkursas, kiek dalyvių, iš kokių šalių);
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16.2. pretendentai Premijoms, nurodytoms Aprašo 7.2 papunktyje, gauti pateikia išleistų
leidinių nuorodas, kandidato darbus ar jų nuotraukas, publikacijų sąrašus, recenzijų, straipsnių,
atsiliepimų kopijas, kitų institucijų įvertinimus ar kitą medžiagą.
17. Paraiškos Premijoms gauti priimamos ir registruojamos Savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriuje.
IV SKYRIUS
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
18. Kandidatų Premijai gauti paraiškas svarsto ir lėšų kiekį rekomenduoja Kultūros reikalų
taryba ir siūlymus teikia Savivaldybės administracijos direktoriui.
19. Kita Premija, nurodyta Aprašo 7 punkte, tam pačiam asmeniui ar kolektyvui gali būti
skiriama ne anksčiau kaip po 2 metų.
20. Premija už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje skiriama,
neatsižvelgiant į kitas gautas premijas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Šis Aprašas gali būti keičiamas, naikinamas Kultūros reikalų tarybos teikimu
Savivaldybės tarybos sprendimu.
___________________________________________
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Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir meno kolektyvų,
pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje,
skatinimo tvarkos aprašo
1 priedas
PARAIŠKA SKATINIMO PREMIJAI UŽ PASIEKTUS AUKŠTUS REZULTATUS
KULTŪROS IR MENO SRITYJE GAUTI
20__ m._____________________ d.
1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
_______________________________________________________________________________
1.2. adresas ______________________________________________________________________
1.3. telefonas ______________, el. paštas ______________________________________________
2. INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ (-US)
2.1. siūlomas kandidatas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės)
_______________________________________________________________________________
2.2. kandidato (-ų) veiklos sritis _______________________________________________
2.3. darbovietė _____________________________________________________________
2.4. adresas ________________________________________________________________
2.5. telefonas ______________, el. paštas ________________________________________
2.6. banko rekvizitai _________________________________________________________
3. KANDIDATO (-Ų) PASIEKTI LAIMĖJIMAI

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. KITA INFORMACIJA, REIKŠMINGA KANDIDATO (-Ų) LAIMĖJIMUI PAGRĮSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
5.1. dokumentai, kurie patvirtina pasiekimus, laimėtą prizinę vietą (išvardyti)
___________________________ ________________ ____________________
5.2. dokumentai, įrodantys konkurso atitikimą nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams
(konkurso nuostatai, protokolai ir pan.; išvardyti)

(paraišką teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas / juridinio asmens pavadinimas, vadovo
pareigos, parašas, vardas, pavardė)

