LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS KULTŪROS
MINISTERIJOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS
SUSITARIMAS
DĖL BALTIJOS VALSTYBIŲ KULTŪROS FONDO STEIGIMO
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Estijos Respublikos kultūros ministerija ir Latvijos
Respublikos kultūros ministerija,
toliau – Šalys,
siekdamos skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Estijos ir
Latvijos;
stiprindamos Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą ir skatindamos Baltiškajį matmenį;
vadovaudamosi Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimu dėl
Baltijos šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo, pasirašytu 1994 m. birželio 13 d. ir
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Latvijos Respublikos
kultūros ministerijos bendradarbiavimo sutartimi kultūros srityje, pasirašyta 1994 m. liepos 8 d.,
susitarė:
1 straipsnis
Susitarimo tikslas
1.1. Šalys susitaria įsteigti Baltijos valstybių kultūros fondą (toliau – Fondas).
1.2. Kiekviena Šalis kasmet Fondui skiria po 100,000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų). Bendras
metinis Fondo biudžetas sudaro 300,000 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų).
2 straipsnis
Fondo tikslas
2.1. Fondo tikslas – skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Estijos
ir Latvijos – ir už jų ribų bei stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą organizuojant
bendrus kultūrinius renginius.
2.2. Fondas remia profesionalius renginius architektūros, vizualiųjų menų, dizaino, literatūros,
muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų ir archyvų srityse.
2.3. Fondo lėšos visų pirma skiriamos naujiems (netęstiniams) kultūros renginiams (toliau – Projektas),
vykstantiems ne trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Estijos ir Latvijos – teritorijoje, įskaitant koncertus,
parodas, festivalius, spektaklius, tarptautinius renginius, kurių metu dėmesys skiriamas Baltijos valstybėms,
pristatymus ir forumus, skirtus skatinti kultūros tarptautiškumą. Finansavimas gali būti skirtas ir renginiams,

vykstantiems Baltijos valstybių teritorijoje, jeigu jie turi ryškų tarptautinį matmenį ir jų metu pagrindinis
dėmesys skiriamas Baltijos valstybėms.
3 straipsnis
Finansavimas
3.1. Dėl Projekto finansavimo gali kreiptis tik Lietuvoje, Estijoje arba Latvijoje įregistruotas juridinis
asmuo.
3.2. Projekto partneriu turi būti bent po vieną juridinį asmenį iš kiekvienos Baltijos valstybės.
3.3. Projektas privalo turėti vadovaujančią organizaciją, kuri teikia paraišką finansavimui gauti ir
atsako už Projekto įgyvendinimą.
3.4. Projektams skiriamas nuo 25,000 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių eurų) iki 100,000 Eur (vieno
šimto tūkstančių eurų) finansavimas.
3.5. Fondas neskiria lėšų investicijoms į ilgalaikį turtą.
3.6. Lėšos neskiriamos, jeigu Projektas buvo pradėtas ir (arba) užbaigtas iki priimant sprendimą dėl
paraiškos. Tai reiškia, kad Projekto, kuris nurodytas paraiškoje, negalima pradėti tris mėnesius po galutinio
paraiškos pateikimo termino.
3.7. Finansavimas skiriamas vieną kartą per metus.
3.8. Šalys veikia vadovaudamosi jų valstybių teritorijose galiojančiais teisės aktais.
4 straipsnis
Fondo valdymas
4.1 Paraiškas kiekviena Baltijos valstybė tvarko ir Fondą valdo rotaciniu principu abėcėlės tvarka
(Estija, Latvija, Lietuva) (toliau – Vadovaujančioji šalis) taikant trejų metų ciklą. Paraiškų vertinimas ir
ginčai, kurie dėl to gali kilti, sprendžiami pagal tuo metu Vadovaujančioje šalyje galiojančius teisės aktus.
Vadovaujančioji šalis valdo Fondą kaip programą, įtrauktą į tos šalies kultūros rėmimo fondą (toliau –
Kultūros rėmimo fondas):
4.1.1. Estijoje – Kultūros rėmimo fondas (Eesti Kultuurikapital);
4.1.2. Latvijoje – Valstybinis kultūros rėmimo fondas (Valsts kultūrkapitāla fonds);
4.1.3. Lietuvoje – Lietuvos kultūros taryba (Lietuvos kultūros taryba).
4.2. Vadovaujančiosios šalies Kultūros rėmimo fondas finansavimą skiria atrinkto projekto
vadovaujančiajai organizacijai.
4.3. Fondo gautas paraiškas vertina ekspertų komitetas, sudarytas iš 6 narių (toliau – Komitetas) ir
skiriamas trejų metų laikotarpiui. Komitetą sudaro skirtingų kultūros sričių ekspertai. Kiekvienai iš trijų
Baltijos valstybių Komitete atstovauja po du narius, kurių vieną narį skiria Kultūros ministerija ir kitą narį
Kultūros rėmimo fondas.

4.4. Kultūros rėmimo fondai parengia ir patvirtina Komiteto darbo reglamentą, išsamius kriterijus
tinkamiems finansuoti projektams, pareiškėjams, paramos skyrimui ir atsiskaitymui iki 2019 m. sausio 1 d.
4.5. Pasibaigus trejų metų ciklui, Vadovaujančiosios šalies Kultūros rėmimo fondas turi parengti Fondo
vertinimo ataskaitą, pristatomą Baltijos Asamblėjai ir skelbiamą Fondo interneto svetainėje.
4.6. Fondo administravimo išlaidas padengia atitinkamai trejus metus Fondui vadovaujanti šalis.
Kiekviena šalis padengia išlaidas, susijusias su savo šalies dalyvavimu Fondo susirinkimuose.
4.7. Fondo darbinė kalba yra anglų kalba.
4.8. Fondas pradeda veiklą 2019 m. sausio 1 d.
5 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
5.1. Šis susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja neribotą laiką, nebent iki trejų metų
laikotarpio pabaigos Šalis raštu išreiškia pageidavimą nutraukti susitarimą.
5.2. Šis susitarimas gali būti pakeistas bendru šio susitarimo Šalių rašytiniu susitarimu. Pakeitimai
įsigalioja šio susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
5.3. Bet koks nesutarimas dėl šio susitarimo aiškinimo arba taikymo sprendžiamas šio susitarimo Šalių
derybų keliu.
Sudaryta trimis (3) originaliais egzemplioriais anglų kalba Rygoje 2018 m. liepos 8 d.
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