LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
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MINISTRAS
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DĖL KULTŪROS MINISTRO IR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M.
GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-1000/V-1055 „DĖL KULTŪROS PASO PASLAUGŲ
ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. birželio 8 d. Nr. ĮV-717/V-874
Vilnius
P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl
Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:
„3. N u s t a t o m e, kad nuo 2020 metų Kultūros paso paslaugos finansuojamos
valstybės biudžeto lėšomis.“
2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtiną Kultūros paso paslaugų atrankos ir
finansavimo tvarkos aprašą:
2.1. pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:
„6. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali
naudotis klasė ar sudaryta grupė. Individualiai Kultūros paso paslaugomis galės naudotis 9–12
klasių mokiniai nuo 2022 m. sausio 1 d.“;
2.2. pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:
„24. Kultūros ministro įsakymu patvirtintų paslaugų teikėjai per 5 darbo dienas nuo
rinkinio patvirtinimo elektroniniu paštu informuojami apie patvirtintą įsakymą. Paslaugos teikėjas,
prisijungęs su jam suteiktais duomenimis prie interneto svetainės www.kulturospasas.lt, patikslina
kontaktinius duomenis, pateikia tikslų paslaugos vykdymo kalendorių, atsižvelgdamas į Kultūros
ministerijai pateiktoje paraiškoje nurodytus paslaugos vykdymo terminus ir paslaugos teikimo (vnt.)
skaičių per nurodytą terminą. Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo sausio 1 d. iki
gruodžio 20 d. imtinai.“;
2.3. papildome 31.5 papunkčiu:
„31.5. teikti siūlymą Kultūros ministrui dėl paslaugų teikimo sustabdymo, jei yra gautas
pagrįstas skundas ar pretenzija iš paslaugų gavėjo.“;
2.4. pakeičiame 40 punktą ir jį išdėstome taip:
„40. Pagrindinės Komisijos veiklos formos – individualus paraiškų vertinimas ir
posėdžiai.“;
2.5. pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:
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„49. Paslaugų finansavimo ir administravimo funkcijas atlieka Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su Nacionaline švietimo agentūra, kuri
administruoja interneto svetainę www.kultūrospasas.lt.“;
2.6. pripažįstame netekusiu galios 50 punktą;
2.7. pakeičiame 56.1 papunktį ir jį išdėstome taip:
„56.1. Kultūros paso paslaugų koordinatorius užtikrina, kad Kultūros paso paslaugoms
mokiniams skirtos lėšos būtų naudojamos laikantis mokinių lygiateisiškumo principo. Šiam
principui užtikrinti kaupiamuoju būdu pildoma dalyvavimo Kultūros paso paslaugose ataskaitos
forma pagal Aprašo 4 priedą. Ataskaitos forma į Mokyklos paskyrą įkeliama iki liepos 10 d. už
sausio – birželio mėnesius ir iki kitų metų sausio 10 d. už rugsėjo – gruodžio mėnesius. Už
Ataskaitos pildymą ir įkėlimą atsakingas Kultūros paso paslaugų koordinatorius;“;
2.8. pakeičiame 56.2 papunktį ir jį išdėstome taip:
„56.2. užtikrina, kad kiekvienas mokinys per kalendorinius metus turėtų galimybę
pasinaudoti bent viena paslauga, o suma, skiriama mokiniui dalyvauti Kultūros paso paslaugose,
neviršytų 15 eurų.“;
2.9. pakeičiame 57.1 papunktį ir jį išdėstome taip:
„57.1. Mokykla pasirenka paslaugą iš rinkinio, skelbiamo interneto svetainėje
www.kulturospasas.lt, ir, naudodamasi vartotojo prisijungimo duomenimis, paslaugų rezervavimo ir
užsakymo sistemoje rezervuoja paslaugą. Jei Mokykla, atlikdama paslaugos rezervaciją, viršija jai
skirtą lėšų sumą, rezervacija nėra galima;“;
2.10. pakeičiame 59 punktą ir jį išdėstome taip:
„59. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, LMNŠC pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį
suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį, kai sąskaita faktūra
pateikiama iki gruodžio mėnesio 20 dienos. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta paslaugos
pavadinimas (-ai), mokyklos pavadinimas, datos, kada jos buvo suteiktos, paslaugos (-ų) kaina
vienam mokiniui.“;
2.11. pakeičiame 61 punktą ir jį išdėstome taip:
„61. Kultūros paso paslaugų atrankos dokumentai (paraiškos, įsakymai, protokolai ir
kita) saugomi Kultūros ministerijoje teisės aktų nustatyta tvarka. LMNŠC saugo su paslaugų
vykdymu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.“;
2.12. pakeičiame 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstome taip:
„3. Paslaugos pavadinimas
Paslaugos tipas*
* pažymėkite vieną tinkamiausią

kultūros ar meno renginys ☐
kultūrinės edukacijos užsiėmimas ☐
kultūros ar meno renginys, papildytas ☐
kultūrine edukacija
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Paslaugos meno sritis ar žanras pagal turinį*
* pažymėkite ne daugiau kaip dvi tinkamiausias

architektūra
baletas
cirkas
dailė
daugiakultūriškumas
dizainas
etninė kultūra
fotografija
kinas
kultūros paveldas
lėlių teatras
literatūra
muzika
opera
performansas (tarpdisciplininis
menas)
skulptūra
šokis
dramos teatras
kita

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐“
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