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Posėdžio nutarimu 

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS STIPENDIJOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Lietuvos kompozitorių sąjungos stipendijos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia 
individualios stipendijos muzikos kūrėjams ir muzikologams (toliau – Stipendija), 
Lietuvos kompozitorių sąjungos nariams, Stipendijos dydį ir trukmę, bendruosius skyrimo 
principus, skyrimo ir atsiskaitymo už ją tvarką. 
2. Stipendija skiriama Lietuvos kompozitorių sąjungos narių individualiems laisvos 
raiškos kūrybiniams projektams iš dalies finansuoti.  
3. Stipendija mokama iš Lietuvos kompozitorių sąjungos ūkinės veiklos lėšų.  

 
II. STIPENDIJOS DYDIS IR TRUKMĖ 

 
4. Stipendijos dydis – iki 6 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį. 
5. Stipendijos trukmė – iki vienų metų. 
6. Stipendijos kvotas nustato Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas, atsižvelgdamas 
į Lietuvos kompozitorių sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) pasiūlymus. 
7. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu stipendininkas:  
7.1. teikiamoje paraiškoje įrašo klaidingus duomenis; 
7.2. pažeidžia nurodytas sutarties sąlygas ar jų nevykdo; 
7.3. miršta. Stipendininkui mirus, jo stipendija Tarybos siūlymu gali būti skirta kitam 
muzikos kūrėjui ar muzikologui.  

 
III. STIPENDIJOS SKYRIMAS 

 
8. Pretendentai į Stipendiją pateikia užpildytą paraiškos formą Lietuvos kompozitorių 
sąjungos Tarybai. Apie LKS teikiamų paraiškų skirti Stipendiją priėmimą ir jų pateikimo 
terminus skelbiama LKS interneto svetainėje.  
9. Pretendentų į Stipendiją pateiktas paraiškas, atsižvelgdama į projekto svarbą Lietuvos 
nacionalinei muzikinei kultūrai, svarsto, vertina ir skiria Stipendiją Taryba.  
10. Tarybos nariai neturi teisės pretenduoti į Stipendiją. 
11. Taryba pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimo ir informuoti tik atrinktus 
Stipendijos gavėjus. 
12. Stipendininkas turi teisę pretenduoti į Stipendiją, praėjus ne mažiau kaip dvejiems 
metams po Stipendijos gavimo.  
13. Stipendininkas pasirašo LKS pirmininko įsakymu patvirtintos formos sutartį. 
14. Stipendininkas, pažeidęs sutarties įsipareigojimus, negali penkerius metus pretenduoti 
į Stipendiją ir jos gauti. 

 
IV. ATSISKAITYMAS 

 
15. Pasibaigus projektui, stipendininkas ne vėliau kaip per vieną mėnesį laisva forma 
pateikia Tarybai galutinę įgyvendinto projekto rezultatų ataskaitą.  
16. Stipendininko ataskaitą vertina Taryba.  
17. Stipendininkas, realizavęs projektą už įgytą stipendiją, įsipareigoja visur (Lietuvoje, 
užsienyje, leidyboje ir spaudoje) nurodyti LKS kaip stipendijos teikėją. 
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