LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ĮV-925
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172
pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 2 straipsnio 2 dalimi:
1. T v i r t i n u Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisykles
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas

Šarūnas Birutis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-925
PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja fizinių asmenų, kuriems suteiktas meno kūrėjo statusas, dokumentų pateikimo
reikalavimus, siekiant įgyti paramos gavėjo statusą.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo
nuostatomis ir Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-672 „Dėl Meno
kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų ir Meno kūrėjų ir meno kūrėjų
organizacijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 20-25 punktais.
3. Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir
meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas.
II SKYRIUS
DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TVARKYMAS
4. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).
5. Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą yra pateikiami kasmet iki vasario 20 d.
Informacija apie tikslų prašymų priėmimo laiką, vietą ir kita susijusi informacija skelbiama
Kultūros ministerijos interneto svetainėje http://lrkm.lrv.lt.
6. Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai pateikia
prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame turi būti nurodyta:
6.1. informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
6.2. sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo
identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI) interneto svetainėje.
7. Kartu su prašymu suteikti paramos gavėjo statusą, meno kūrėjas pateikia asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno
kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens
tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar
paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos.
8. Gavus prašymą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo, Lietuvos
Respublikos kultūros ministras (toliau – kultūros ministras) priima įsakymą dėl paramos gavėjo
statuso suteikimo fiziniam asmeniui, kuriuo yra asmeniui suteikiamas unikalus 8 skaitmenų
paramos gavėjo identifikacinis kodas. Priėmus įsakymą, atitinkami duomenys apie naują paramos
gavėją yra įrašomi į Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą (toliau – MKIS).
9. Paramos gavėjo statusą gavusiam asmeniui ir VMI dėl paramos gavėjo statuso
suteikimo pranešama per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
10. Paramos gavėjo statusas laikomas suteiktu nuo asmens įregistravimo paramos
gavėju MKIS dienos.
III SKYRIUS
PARAMOS GAVĖJO STATUSO NETEKIMAS

11. Kultūros ministerija panaikina fizinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:
11.1. gauna kontrolės institucijos pranešimą Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172
pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 nustatytais atvejais;
11.2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats meno kūrėjas;
11.3. kultūros ministro įsakymu yra panaikinamas meno kūrėjo statusas.
12. Kultūros ministerija, priėmusi sprendimą dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo, ne
vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja atitinkamus duomenis MKIS ir raštu praneša apie tai meno
kūrėjui.
13. Norintis pakartotinai įgyti paramos gavėjo statusą meno kūrėjas, kuriam paramos gavėjo
statusas buvo panaikintas už pažeidimus nurodytus Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5
dalyje, ne anksčiau kaip po vienerių metų, kurie pradedam skaičiuoti nuo paramos gavėjo statuso
paikinimo dienos, Kultūros ministerijai pateikia:
13.1. prašymą pakartotinai suteikti paramos gavėjo statusą;
13.2. VMI išduotą pažymą apie fizinio asmens įsipareigojimų, susijusių su mokesčių
mokėjimu, įvykdymą;
13.3. kitų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Labdaros ir paramos
įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatyme Nr. XII-2202 nurodytų aplinkybių.
14. Kultūros ministerijai pateikus Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus, kultūros
ministras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įsakymu patvirtina pakartotinį paramos gavėjo statuso
suteikimą meno kūrėjui. Atitinkami duomenys ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra registruojami
MKIS.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Duomenys apie paramos gavėjo statusą turinčius fizinius asmenis įrašomi į MKIS,
kaupiami bei tvarkomi MKIS nuostatų nustatyta tvarka.
_____________________________

Paramos gavėjai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo
įstatymo nuostatomis, fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, turi teisę tapti
paramos gavėjais.
Teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2
procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją,
sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos
neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio
sumos.
Meno kūrėjai gautą paramą gali panaudoti tik meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo
ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme.
Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija. Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą yra priimami kasmet
sausio 1 d. - vasario 20 d. (imtinai)
Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai pateikia:
1. prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie
gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto
adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos
gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos interneto svetainėje.
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės)
kopiją.

Prašymo formą galite rasti LR kultūros ministerijos internetiniame puslapyje.
Daugiau informacijos apie dokumentų priėmimą, nagrinėjimą ir tvarkymą rasite Paramos
gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse:

PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TAISYKLĖS

Kita teisinė informacija:

• Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymas
• Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatai
• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
įsakymas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo
Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymo už gautą paramą tvarka yra reglamentuota
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
įsakymo dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo nuostatose,
todėl kviečiame atidžiai visus susipažinti su šio dokumento nuostatomis.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Justė Sviderskytė Tel. (8 5) 219
3581 El. p. juste.sviderskyte@lrkm.lt

__________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

__________________________
(adresas: šalis, miestas, adresas)

__________________________
(telefonas, el. pašto adresas)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

PRAŠYMAS
DĖL PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMO
201 m.
mėn.
d.

Prašau suteikti man paramos gavėjo statusą. Leidžiu skelbti savo vardą ir pavardę bei
unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

_______________________

_______________________

(vardas, pavardė)

( parašas)

