Forma patvirtinta
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-13

(Filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma)
FILMO GAMYBOS DARBŲ PROJEKTO VALSTYBINIO FINANSAVIMO SUTARTIS
____ m. ____________ d. Nr. _______
(Vilnius)
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC), atstovaujamas
________________________________________________________________________,
ir _______________________________________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

(toliau – Vykdytojas), atstovaujama (-as)1_______________________________________
(toliau kartu ar atskirai – šalys arba šalis), vadovaudamosi Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų
projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-667 „Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d.
įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ‒ Taisyklės), sudarė šią sutartį, kuria susitarė dėl
_________________________________________________________________projekto
(Projekto kategorija)

(toliau ‒ Projektas) vykdymo valstybinio finansavimo (toliau ‒ Sutartis):
I. Sutarties dalykas
1.

Šios Sutarties dalykas yra šio Projekto vykdymo dalinis valstybinis finansavimas:

1.1. Filmo pavadinimas: ___________________________________________
1.2. Filmo režisieriaus (-ių) vardas ir pavardė: ______________________________
1.3. Filmo scenarijaus autoriaus (-ių) vardas ir pavardė: ______________________
1.4. Kitų filmo bendraautorių vardai ir pavardės2: ___________________________
1.5. Bendras filmo biudžetas: _______________________________________
1.6. Projekto vykdymo pradžia:______________________________________
1.7. Projekto vykdymo pabaiga: __________
1.8. LKC direktoriaus ____ m. ________________d. įsakymo Nr._____ __ punktu skirta suma
_____EUR (________ eurų).
1.9. LKC direktoriaus įsakymu dėl lėšų skyrimo nustatytas Projekto didžiausias valstybės
pagalbos finansavimo intensyvumas – ___ proc. bendro filmo biudžeto.

II. LKC įsipareigojimai
2.1. LKC įsipareigoja iš dalies finansuoti Projekto vykdymą ir skirti šiam tikslui, atsižvelgiant į
1 Atstovas nurodomas tik tuomet, kai Vykdytojas yra juridinis asmuo.
2 Turi būti nurodyti visi filmo bendraautoriai, kurie yra žinomi šios sutarties pasirašymo metu.
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Vykdytojo pateiktą ir LKC patvirtintą detalią sąmatą (Sutarties 1 priedas) bei finansavimo planą
(Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, sumą, nurodytą Sutarties 1.8
punkte.
2.23. Šalims pasirašius sutartį ir Vykdytojui pateikus visus finansavimo plane nurodytus finansinius
įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus, kuriuos gali būti pagrįstai reikalaujama pateikti, bei
dokumentų, įrodančių suteiktas teises naudoti anksčiau sukurtus kūrinius patvirtintas kopijas, LKC
vienu mokėjimu perveda Vykdytojui visą Sutarties 1.8 punkte nurodytą sumą.
2.24. Šalims pasirašius sutartį LKC perveda Vykdytojui projektui vykdyti skirtas lėšas dviem
mokėjimais šia tvarka:
2.2.1. pirmuoju mokėjimu Vykdytojui pervedama 30 proc. Sutarties 1.8 punkte nurodytos sumos,
kuri sudaro __________EUR ( __________________ eurų);
2.2.2. antruoju mokėjimu Vykdytojui pervedama 70 proc. Sutarties 1.8 punkte nurodytos sumos,
kuri sudaro __________EUR ( __________________ eurų), kai Vykdytojas atsiskaito LKC už
Sutarties 2.2.1 punkte nurodytas lėšas ir pateikia visus finansavimo plane 5 nurodytus finansinius
įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus, kuriuos gali būti pagrįstai reikalaujama pateikti,
dokumentų, įrodančių suteiktas teises naudoti anksčiau sukurtus kūrinius, patvirtintas kopijas ir
bendros filmo gamybos sutartį6.
2.3. LKC perveda lėšas Vykdytojui į atskirą Projektui skirtą sąskaitą banke, nurodytą šioje
Sutartyje.
2.4. LKC įsipareigoja tinkamai ir laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi.
III. Vykdytojo įsipareigojimai
3. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. Projektą įvykdyti iki Sutarties 1.7 punkte nurodytos datos;
3.2. Projekto vykdymo ir Sutarties galiojimo metu neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų,
kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims;
3.3. skirtas lėšas naudoti tik pagal sąmatoje nurodytą paskirtį, nekeisti išlaidų rūšies, nekeisti lėšų
paskirstymo pagal atskirus sąmatos straipsnius daugiau nei 20 procentų vienam sąmatos straipsniui;
3.4. ne Lietuvos Respublikoje išleisti ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo;
3.5. užtikrinti, kad projekto vykdymo metu atsiskaitymai grynaisiais pinigais neviršytų 10 procentų
Sutarties 1.8 punkte nurodytos sumos;
3.6. iš anksto raštu suderinti su LKC filmo pradžios ir pabaigos titrus bei užtikrinti, kad filmo
titruose ir pagrindinėje filmo viešinimo medžiagoje būtų atskirai ir aiškiai įvardinta, kad LKC
finansavo filmo sukūrimą ir (arba) patalpinti LKC logotipą;
3.7. tinkamai ir laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi;
3.8. laikytis visų Vykdytojui taikytinų reikalavimų, nustatytų Taisyklėse, Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
3.9. užtikrinti orią ir pagarbią darbo aplinką, suteikti visiems Vykdytojui atsakingiems ir (arba) jo
samdomiems asmenims lygias teises ir galimybes nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos,
3 Sutarties 2.2 punkto redakcija, kai LKC direktoriaus įsakymu skirtas finansavimas projektui vykdyti neviršija 50 000
eurų.
4 Sutarties 2.2. punkto redakcija, kai LKC direktoriaus įsakymu skirtas finansavimas projektui vykdyti viršija 50 000
eurų sumą.
5 Bendros filmo gamybos atveju - projekto finansavimo plano pareiškėjo dalyje nurodytus finansinius įsipareigojimus
patvirtinančius dokumentus.
6 Reikalavimas pateikti bendros filmo gamybos sutartį taikomas tik bendros filmo gamybos atveju.
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negalios, etninės priklausomybės ar religijos, užtikrinti, kad visi Vykdytojo samdomi asmenys
filmavimo aikštelėje ir už jos ribų kuriant Filmą nepatirtų jokio priekabiavimo ir diskriminacijos,
laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl lygybės ir
nediskriminavimo užtikrinimo.
IV. Sutarties ir jos priedų sąlygų keitimas, pakeitimų derinimo tvarka ir terminai
4.1. Vykdytojas privalo raštu suderinti su LKC visus Sutarties ir jos priedų (sąmatos ir finansavimo
plano) sąlygų pakeitimus šioje dalyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.2. Šalys susitaria, kad Sutarties 1.2 punkte nurodytas filmo režisierius (-iai) negali keistis, išskyrus
atvejus, kai filmo režisierius dėl ligos nebegali vykdyti savo funkcijų arba filmo režisierius miršta.
Jeigu vienu iš nurodytų atvejų reikia pakeisti filmo režisierių, pakeitimas turi būti derinamas šia
tvarka ir terminais:
4.2.1. Vykdytojas nedelsdamas, tik paaiškėjus atitinkamoms aplinkybėms, LKC pateikia kito
pasirinkto režisieriaus kūrybos aprašymą ir filmografiją bei argumentuotą raštą dėl pasirinktos
kandidatūros;
4.2.2. Atitinkama ekspertų komisija svarsto projekto vykdytojo pateiktus dokumentus ir per
14 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos teikia LKC direktoriui rekomendacijas dėl projekto
vykdytojo pasirinktos filmo režisieriaus kandidatūros;
4.2.3. LKC direktorius, įvertinęs atitinkamos ekspertų komisijos pateiktas rekomendacijas, per 3
darbo dienas nuo ekspertų rekomendacijų gavimo dienos priima sprendimą dėl filmo režisieriaus
keitimo ir atitinkamai informuoja Vykdytoją.
4.3. Projekto vykdymo ir finansavimo sutarties galiojimo metu atsiradus poreikiui pakeisti kitus
Sutarties 1.3-1.4 punktuose įvardintus filmo bendraautorius, Vykdytojas privalo iki numatomų
pakeitimų dienos raštu suderinti šiuos pakeitimus su LKC.
4.4. Pasikeitus7 filmo bendragamintojui, Vykdytojas privalo per 5 darbo dienas raštu pranešti apie
tai LKC, nurodydamas pasikeitimų priežastis ir pateikti atitinkamą sutartį, naują (atitinkamai
pataisytą) sąmatą ir finansavimo planą.
4.5. Jeigu Vykdytojas ketina keisti bendrą filmo biudžetą, jis turi iki numatomų pakeitimų dienos
apie tai raštu pranešti LKC, nurodydamas pasikeitimų priežastis ir pateikti atitinkamas sutartis,
sąmatą ir finansavimo planą, kurie suderinami su LKC ir pridedami prie šios Sutarties.
4.6. Jeigu skirtumas tarp LKC skirtų ir planuojamų naudoti sąmatos straipsnio lėšų sąmatos
straipsnyje dėl objektyvių priežasčių gali viršyti 20 proc. (išskyrus, kai viršijanti suma yra mažesnė,
nei 100 eurų) arba gali keistis išlaidų rūšis įtraukiant naują arba pašalinant esamą LKC skirtų išlaidų
eilutę, Projekto Vykdytojas privalo tikslinti sąmatą ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki Sutartyje
nustatyto Projekto vykdymo pabaigos.

V. Atsiskaitymo tvarka ir terminai
5.1. Vykdytojas su LKC už skirtą valstybinį finansavimą atsiskaito pateikdamas:
5.1.18. iki _______________ ‒ Projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą ir pasirinktinai, Projekto
įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitą arba Projektą vertinusio auditoriaus išvadą.
7 „Keisti“ reiškia bet kokį bendragamintojo (-ų) ar jų kiekio pasikeitimą, atsiradimą ar išnykimą, t.y. kai vienas
bendragamintojas pakeičiamas kitu, prisijungia naujas bendragamintojas (-ai) ar projekte nusprendžia nebedalyvauti
esamas bendragamintojas (-ai).
8 Sutarties 5.1.1. p. redakcija, kai LKC direktoriaus įsakymu skirtas finansavimas projektui vykdyti nesiekia 15 000
eurų per biudžetinius metus.
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5.1.19. iki _______________ ‒ Projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą ir Projektą vertinusio
auditoriaus išvadą.
5.1.110. iki ________________ ‒ Projekto tarpinę įgyvendinimo ataskaitą ‒ ir iki _____________ Projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą ir Projektą vertinusio auditoriaus išvadą.
5.2. Vykdytojas taip pat privalo ir įsipareigoja:
5.2.1. nepanaudotas Projekto vykdymui valstybės biudžeto lėšas, pasibaigus Projektui, per 5 darbo
dienas nuo Sutarties 5.1.1 punkte nurodyto termino, grąžinti į Lietuvos kino centro sąskaitą.
5.2.2. saugoti ir, LKC pareikalavus, pateikti visus Projekto patirtas išlaidas patvirtinančius
dokumentus, ne mažiau kaip 5 metus po Projekto įvykdymo.
5.3. Atsiskaitymo su LKC už pagamintą filmą tikslais vykdytojas privalo:
5.3.1. užbaigti filmą ir jį parodyti atitinkamos ekspertų komisijos nariams bei atsakingiems LKC
atstovams iki ___________;
5.3.2. filmo premjerą Lietuvoje surengti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo paskutiniųjų
finansavimo metų pabaigos;
5.3.3. filmą įregistruoti Filmų registre ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamos ekspertų
komisijos elektroninės apklausos, kuriuo patvirtintas filmo užbaigimas, gavimo dienos;
5.3.4. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo filmo įregistravimo Filmų registre dienos LKC pateikti
vieną filmo kopiją elektroninėje laikmenoje su angliškais subtitrais;
5.3.5. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo filmo įregistravimo Filmų registre dienos LKC raštu
pateikti ataskaitą apie faktinius filmo gamybos finansavimo šaltinius;
5.3.6. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo filmo įregistravimo Filmų registre dienos perduoti
originalią filmo medžiagą Lietuvos centriniam valstybės archyvui jo nustatyta tvarka, išskyrus
atvejus, kai bendros filmo gamybos sutartyje numatyta, kad originalią filmo medžiagą saugos kita,
nei projekto vykdytojas, sutarties šalis;
5.3.7. ilgametražio filmo (išskyrus televizinę meninę dokumentiką) atveju ‒ per vienerius metus
nuo filmo premjeros datos Lietuvoje išplatinti jį Lietuvos kino teatruose.
VI. Filmo naudojimas LKC veikloje
6.1. Šalys susitaria, kad kai Sutarties 1.9 punkte nurodytas procentas siekia ar viršija 50 procentų
ribą, LKC turi teisę naudoti Sutarties 1.1 punkte įvardintą filmą ir (arba) jo ištraukas, ir (arba) filmo
medžiagą savo veikloje filmų sklaidos ir (arba) kino kultūros sklaidos tikslais Lietuvoje ir
užsienyje.
6.2. LKC įsipareigoja iš anksto informuoti Vykdytoją apie bet kokį filmo panaudojimą pagal
Sutarties 6.1 punktą, siekiant užtikrinti, kad toks panaudojimas nesukurtų jokių kliūčių filmo
platinimui ir nepažeistų Vykdytojo ar kitų asmenų autorių teisių ir gretutinių teisių bei teisėtų
interesų.
VII. Projekto vykdymo kontrolė ir Vykdytojo atsakomybė
7.1. Vykdytojas per 10 darbo dienų nuo LKC pareikalavimo gavimo privalo pateikti visų Projekto
išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas, kitus su Projekto
9 Sutarties 5.1.1. p. redakcija, kai LKC direktoriaus įsakymu skirtas finansavimas projektui vykdyti siekia ar viršija 15
000 eurų per biudžetinius metus.
10 Sutarties 5.1.1 p. redakcija, kai LKC perveda Vykdytojui projektui vykdyti skirtas lėšas dviem mokėjimais.
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vykdymu susijusius dokumentus ir medžiagą.
7.2. Praleidus sąmatų tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus Sutartyje ir Taisyklėse nustatytą sąmatų
tikslinimo tvarką, sąmatų tikslinti negalima. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus
nukrypimus (kuriems prilyginami visi sąmatos tikslinimai, nesuderinti su LKC nustatyta tvarka ir
terminais), pripažįstamos netinkamomis ir LKC rašytiniu reikalavimu turi būti grąžintos iki
einamųjų biudžetinių metų pabaigos arba priverstinai išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pažeidęs vieną ar kelis iš Sutarties 4.3-4.5 punktuose numatytų įsipareigojimų, Vykdytojas
praranda teisę teikti paraišką kitam būsimam (vienam) LKC skelbiamam projektų finansavimo
konkursui.
7.4. Jeigu dėl Sutarties 4.2 punkte nurodytų aplinkybių Vykdytojas grąžina Projektui skirtas lėšas
per LKC nustatytą terminą arba tokios lėšos LKC dar nebuvo pervestos į Vykdytojo sąskaitą,
Vykdytojas praranda teisę teikti paraišką kitam būsimam (vienam) LKC skelbiamam projektų
finansavimo konkursui.
7.5. Kol Vykdytojas neįvykdo Sutarties 5.3.1 ir 5.3.6 punktuose nustatytų įsipareigojimų,
Vykdytojui negali būti skiriamas kino valstybinis finansavimas.
VIII. Sutarties papildymas, pakeitimas, nutraukimo tvarka ir terminai
8.1. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios Sutarties punkto,
ji nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo. Sutarties
papildymai ir pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem šalims.
8.2. Sutartis gali būti nutraukta:
8.2.1. rašytiniu Sutarties šalių susitarimu;
8.2.2. vienos iš Sutarties šalių iniciatyva (rašytiniu reikalavimu), jei kita šalis nevykdo ar
netinkamai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, apie tai raštu informuojant kaltąją
Sutarties šalį ne vėliau nei prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo;
8.2.3. vienašališkai LKC iniciatyva šioje Sutarties dalyje numatytais atvejais.
8.3. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo per 10 darbo dienų grąžinti LKC
visą gautų lėšų sumą. LKC gali nustatyti kitokį lėšų grąžinimo terminą.
8.4. Sutartį nutraukus dėl LKC kaltės, LKC pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus
apmoka sąmatoje numatytas Projekto vykdymo išlaidas, faktiškai patirtas iki LKC pranešimo apie
Sutarties nutraukimą dienos, neviršydamas šios Sutarties 1.8 punkte numatytos sumos.
8.5. LKC turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu:
8.5.1. LKC nustato, kad Vykdytojas kino valstybinio finansavimo lėšas panaudojo ne pagal paskirtį;
8.5.2. Lietuvos Respublikos kino įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyti apribojimai atsiranda arba
paaiškėja paskyrus kino valstybinį finansavimą ir jų priežasčių neįmanoma pašalinti Sutarties
galiojimo laikotarpiu;
8.5.3. LKC nustato, kad Vykdytojas pažeidė Sutarties esmines sąlygas ‒ neįvykdė Sutarties 4.2 ir
5.3.1 punktuose numatytų įsipareigojimų;
8.5.4. Vykdytojas nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų ir, kai LKC raštu nustato papildomą terminą
įsipareigojimams įvykdyti, neįvykdo įsipareigojimų ir per šį papildomą terminą.
8.6. LKC vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo visas iš LKC pagal šią Sutartį gautas
lėšas grąžinti į LKC nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo LKC rašytinio pareikalavimo grąžinti
lėšas dienos, jeigu LKC raštu nenustatė kito lėšų grąžinimo termino.
8.7. Jeigu Vykdytojas negrąžina lėšų per Sutarties 8.6 punkte nurodytą terminą, negrąžintos lėšos
išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o Vykdytojui penkerius metus nuo
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sprendimo išieškoti negrąžintas lėšas dienos neskiriamas kino valstybinis finansavimas.

IX. Baigiamosios sąlygos
9.1. Sutartis sudaryta ir vykdoma vadovaujantis Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu Sutartis
nereglamentuoja kurių nors Šalių santykių, susijusių su jos vykdymu ir Projekto įgyvendinimu,
taikomos Taisyklių nuostatos.
9.2. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako šios Sutarties ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. LKC neatsako už sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl Vykdytojo Sutartyje
neteisingai nurodytų rekvizitų ir kitų duomenų. Už jų tikslumą ir teisingumą atsako Vykdytojas.
9.4. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos teismuose.
9.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai
šaliai.
9.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo
įsipareigojimus.

X. Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

___________________
(Vykdytojo pavadinimas arba vardas ir
pavardė)

Kodas 302783199
Adresas: Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Sąsk. Nr. LT52 7300 0101 3284 1105
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000
Telefonas 8 5 213 0547
El. paštas info@lkc.lt

Kodas
Adresas
Sąsk. Nr.
Bankas
Banko kodas
Telefonas
El. paštas

___________________
(pareigų pavadinimas*, vardas,
pavardė, parašas)

___________________
(pareigų pavadinimas*, vardas,
pavardė, parašas)

A. V.

A. V.

*Pildoma tik juridinio asmens vadovui

(jeigu juridinis asmuo naudoja antspaudą
savo veikloje)

