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ETNINĖS KULTŪROS TĘSTINUMO IR KAITOS TYRIMŲ 2016–2022 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) 

koordinuojamos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos (toliau – 

Programa) įgyvendinimą. 

2. Lėšos Programai įgyvendinti skiriamos iš Tarybai patvirtintų Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto asignavimų. 

3. Programos įgyvendinimą koordinuoja Programos koordinavimo taryba.  

4. Atliktų etninės kultūros tyrimų ir sklaidos projektų kokybę vertina Etninės kultūros 

globos tarybos ekspertai (toliau – Tarybos ekspertai). 

5. Programos koordinavimo tarybos ir Tarybos ekspertų darbas organizuojamas 

vadovaujantis Tarybos tvirtinamais jų veiklos nuostatais. 

 

 

II. ETNINĖS KULTŪROS TĘSTINUMO IR KAITOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 

SKLAIDOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKA 

 

6. Iš Programos lėšų finansuojami etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų (tiriamųjų 

darbų vykdymas, leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (seminarų ir konferencijų, edukacinių ir 

informacinių renginių rėmimas, etnologinių taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, šaltinių 

rengimas ir (ar) leidyba) projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimai, atrenkami pagal moksline, kultūrine ir edukacine veikla etninės kultūros srityje 

užsiimančių fizinių asmenų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas. 

7. Kiekvienais metais Programos koordinavimo tarybos nustatytu laiku Taryba viešai skelbia 

Programos įgyvendinimui skirtų tyrimų projektų paraiškų priėmimą. 

8. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Tarybai pateikia nustatytos formos 

paraiškas.  

9. Tyrimų projekto paraiškoje (apimančioje 2000-4000 spaudos ženklų, pateikiamoje 1 

pasirašytu egzemplioriumi ir elektronine versija) turi būti nurodyta: 

9.1. tyrimo objektas, problema ir jos aktualumas, tikslai ir uždaviniai, tyrimo metodai,  

laukiami rezultatai; 

9.2. kalendorinis darbo planas (pagrindinių tyrimo etapų pradžia ir pabaiga); 

10. 9 punkte išdėstytų reikalavimų neatitinkančios paraiškos nepriimamos. 

11. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama gautų paraiškų ekspertizė. Paraiškų 

ekspertizės terminą nustato Programos koordinavimo taryba. 



12. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka Programos koordinavimo tarybos paskirti ne 

mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Programos koordinavimo tarybos narys, kitas – Tarybos 

ekspertas. 

13. Paraiškų teikėjams Programos koordinavimo taryba gali siūlyti sujungti kelias paraiškas 

į vieną. Paraiškų teikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per mėnesį turi patikslinti paraišką arba pateikti 

motyvuotą neigiamą atsakymą. 

14. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Programos koordinavimo taryba priima ne vėliau 

kaip per vieną mėnesį nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.  

15. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu. 

16. Sutartis su projekto vykdytoju sudaroma Programos koordinavimo tarybos sprendimu. 

Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos. 

 

III. PROJEKTŲ VYKDYMO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

17. Apie lėšų skyrimą projektų vykdytojams pranešama raštu, pasirašoma sutartis dėl 

projekto įgyvendinimo.  

18. Lėšos projektų vykdytojams pervedamos pagal sutartyje nustatytas sąlygas. 

19. Programos įgyvendinimas gali būti svarstomas Tarybos kartu su vykdytojais rengiamose 

konferencijose ir pasitarimuose. 

 

 

__________ 
 

 


