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M. K. ČIURLIONIO DRAUGIJOS PASKATOS- STIPENDIJOS JAUNIESIEMS KŪRĖJAMS 

(DAILININKAMS IR MUZIKAMS) SKYRIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS: 

1. M. K. Čiurlionio draugijos paskatos-stipendijos jauniesiems kūrėjams (dailininkams ir muzikams) 

skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato metinės paskatos-stipendijos jauniesiems kūrėjams dydį, paraiškų 

paskatai-stipendijai gauti pateikimo ir vertinimo, paskatos-stipendijos skyrimo, mokėjimo ir atsiskaitymo 

už paskatą-stipendiją tvarką. 

2. Paskata-stipendija mokama iš M. K. Čiurlionio draugijos paramos lėšų. 

3. Paskata-stipendija skiriama Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau – LMTA) ir Vilniaus dailės 

akademijoje (toliau – VDA) vizualiuosius menus ir muziką studijuojantiems jauniesiems kūrėjams: 

bakalauro arba magistro programos studentams, Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių veiklos objektas 

yra M. K. Čiurlionio meninės kūrybos pažinimas ir sklaida Lietuvos ir pasaulio meninės kultūros kontekste 

(toliau – jaunieji menininkai). 

II. STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ: 

1. Paskata-stipendija yra skiriama jaunųjų menininkų kūrybinių sumanymų/ projektų (toliau – kūrybinis 

sumanymas) įgyvendinimui. 

2. Kasmet skiriamos dvi paskatos-stipendijos, po vieną LMTA ir VDA studentams. Stipendija-paskata 

LMTA skiriama kompozicijos katedros, o VDA – visų programų studentų vizualiųjų menų projektams 

paremti. 

3. Vienos paskatos-stipendijos dydis yra 5000 eurų. 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS: 

1. Paraiškas paskatai-stipendijai gauti gali teikti jaunieji menininkai. 

2. Paraiškos gauti paskatą-stipendiją priimamos, paskelbus apie jų priėmimą viešojoje erdvėje, nurodant 

jų priėmimo laiką, pateikimo būdą ir kitą reikiamą informaciją. 

3. Jaunasis menininkas gali pateikti tik vieną paraišką vienerių metų paskatai-stipendijai. 

4. Jaunieji menininkai teikdami paraiškas M.K. Čiurlionio Draugijos paskatai-stipendijai gauti, nurodo 

kokia forma atsiskaitys už jiems suteiktą stipendiją. 

5. Paraiška nesvarstoma, jeigu ji pateikta pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui, arba 

su paraiška nėra pateikti visi reikalingi dokumentai. 

6. Paraišką sudaro: 

Užpildyta paraiškos forma 

 
a. Laisvos formos meninio/kūrybinio projekto, kuriam vykdyti prašoma skirti stipendiją, 

pristatymas: sumanymo aprašymas, veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos 

pasirinkimas, jei numatomi – partneriai, meninio sumanymo įgyvendinimo eiga/veiksmų 

planas, pristatymo vieta/-os, viešinimas ir pan. (iki 2 psl.); 
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b. Atsiskaitymo už gautą stipendiją forma ir būdas; 

c. Ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas kūrybiniuose projektuose, 

pasiekimai, atsiliepimai (su nuorodomis), kita (iki1psl.). 

 

7. Jaunieji menininkai paraiškas pateikia LMTA ir VDA, jų nurodytu būdu ir adresu. 

 
IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS: 

1. Paraiškas vertina ir sprendimą skirti paskatą-stipendiją priima Akademijos rektoriaus įsakymu 

sudaryta komisija. Komisiją sudaro keturi Akademijos paskirti nariai ir vienas M. K. Čiurlionio 

draugijos paskirtas narys. 

2. Komisija gautas paraiškas įvertina per keturias savaites nuo paraiškų pateikimo termino 

pabaigos. Svarstymo metu paraiškos teikėjas gali būti pakviestas patikslinti savo meninio 

sumanymo/projekto detalių. 

3. Komisija vertindama paraiškas atsižvelgia į jaunojo menininko sumanymą – pateiktą idėją, jos 

originalumą, kūrybines paieškas, profesionalumo siekį ir ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus, 

galimas sąsajas su M. K. Čiurlionio kūryba. 

V. STIPENDIJŲ SKYRIMAS: 

1. Kiekvienos Akademijos komisija išrenka vieną savo Akademijos jaunąjį kūrėją studentą, 

kuriam yra skiriama paskata-stipendija vieneriems metams. 

2. Paskatos-stipendijos laimėtojas skelbiamas ir paskatos-stipendijos pradedamos mokėti vasario 

16 d. 

VI. STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS: 

1. Pasibaigus kūrybinio sumanymo, kuriam skirta paskata-stipendija įgyvendinimo terminui, ne vėliau 

kaip per 1 (vieną) mėnesį jaunieji menininkai atsiskaito už jiems suteiktą paskatą-stipendiją paraiškoje 

nurodytu būdu. 

2. Paskatos-stipendijos skyrimo laikotarpiu menininko vykdoma veikla įgyvendinant kūrybinį sumanymą, 

už kurį skirta paskata-stipendija viešinama M. K. Čiurlionio Draugijos tinklapyje. 

3. Jaunieji menininkai, įgyvendinę kūrybinį sumanymą, kuriam skirta paskata-stipendija, įsipareigoja 

Lietuvoje ir užsienyje viešinti projektą, nurodyti Akademiją, finansuotojus (jei tokių yra) ir M. K. 

Čiurlionio draugiją, kaip paskatos-stipendijos kūrybiniam sumanymui įgyvendinti steigėją. 

4. Paskatos-stipendijos gavėjas šioje tvarkoje nustatytu terminu neatsiskaitęs už kūrybinio sumanymo 

įgyvendinimą arba, jeigu iš atsiskaitymo dokumentų matyti, kad kūrybinis sumanymas iš esmės nebuvo 

įgyvendintas, ne vėliau kaip mėnesį nuo atsiskaitymo termino pabaigos, privalo grąžinti jam skirtą paskatą-

stipendiją. 


