2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija
Komisijos nariai:
Dovilė Butnoriūtė – Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos Filmų sklaidos, informacijos ir
paveldo skyriaus vedėja;
2. Dovilė Čiškauskaitė – VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“
mokytojų mokymų ir profesinės pagalbos koordinatorė;
3. Žydrė Jankevičienė – Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus kalbų ir meninio ugdymo
poskyrio metodininkė;
4. Vaiva Juškienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė;
5. dr. Nelija Kostinienė – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Ekskursijų ir edukacijos
skyriaus edukatorė-metodininkė (Komisijos pirmininkė);
6. doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė – Lietuvos nacionalinio dramos teatro socioedukacinių projektų
koordinatorė, Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos lektorė, Švietimo konsultantė;
7. Kornelijus Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;
8. Danguolė Savičienė – Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė;
9. Ugnė Šakūnienė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė;
10. Greta Zaburaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos koordinatorė.
1.

Komisija atliko šias funkcijas:
1.
2.
3.
4.

nagrinėjo 2018 m. pateiktas elektronines paraiškas ir prie jų pateiktus dokumentus;
priėmė sprendimus dėl paraiškoje teikiamos paslaugos atitikimo kriterijams ir teikė kultūros ministrui
tvirtinti;
teikė argumentuotus sprendimus dėl paslaugų atitikties kriterijams ir rekomendacijas paslaugų
teikėjams, kurių Komisijos sprendimu paslauga neatitinka bent vieno kriterijaus;
svarstė kitus, susijusius su kultūros pasu, klausimus, dėl kurių į Komisiją kreipiasi kultūros ministras ir
(ar) švietimo ir mokslo ministras.

2018 m. komisijos veiklos ataskaita:
2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija vertino 2018 m. Kultūros paso paslaugų elektronines paraiškas,
teikė siūlymus raštu ir žodžiu svarstomais klausimais, buvo surengti 8 posėdžiai.
Atsižvelgiant į pagrindines Komisijos funkcijas ir gautas paraiškas, 2018 metų Komisijos posėdžiuose buvo
svarstomi šie klausimai: 803 paraiškų dėl kultūros ir meno paslaugų įtraukimo į Kultūros paso paslaugų
rinkinį vertinimas ir svarstymas (405 paslaugos įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį), 7 prašymų
patikslinti į Rinkinį įtrauktų Kultūros paso paslaugų paraiškas svarstymas, gautų skundų dėl paraiškų
vertinimo svarstymas, Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo projekto svarstymas ir
kt. klausimai.

