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Projekto „Kino ekranų ir kino vietų skaitmenininimas“ partnerių atranka

Reikalavimai paraiškų teikėjams:

❖ Savivaldybės administracinėje teritorijoje nėra profesionalios kino rodymo įrangos ir iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. jos neplanuojama įsidiegti savarankiškai;

❖ Ūkio subjektas, galintis priimti įrangą, yra savivaldybės administraciniame centre;
❖ Savivaldybės administracija užtikrina tinkamą infrastruktūrą, t. y., savivaldybei priklausančios 

patalpos yra tinkamos kino rodymui ir jų renovacija buvo pradėta ne vėliau nei 2007 m. sausio 1 d. 
ir bus baigta ne vėliau nei 2021 m. birželio 30 d.

Savivaldybių reitingavimas

Jei reikalavimus atitiks daugiau paraiškų teikėjų nei leis projekto apimtis, dalyviai bus 
reitinguojami. Reitingavimo kriterijai suformuluoti remiantis Lietuvos regioninės ir kultūros politikos 
rekomendacijomis. Abu kriterijai yra lygiaverčiai. Tuo atveju, jei daugiau nei vienas paraiškos teikėjas 
surinko vienodo dydžio balą, prioritetas teikiamas anksčiau paraišką pateikusiam aplikantui.
Reitingavimo kriterijai koeficientui apskaičiuoti:
1.1 Kino paslaugos teritorinis prieinamumas matuojamas atstumu iki artimiausio profesionalią kino 
įrangą turinčio kino teatro ir skaičiuojamas kelionės automobiliu minutėmis.

1.2 Paslaugų ekonominis naudingumas matuojamas gyventojų skaitine išraiška visoje savivaldybėje.

Projekto vykdymo įsipareigojimai dalyvaujančioms savivaldybėms:

1. Užtikrinti, kad kino rodymo paslaugą teikia konkurencingos procedūros būdu atrinktas ūkio 
subjektas;

2. Kino rodymo veiklą vykdyti bent 5 metus po įrangos perdavimo;
3. Atitikti repertuaro reikalavimus pagal šiuos punktus:
I. seansų dažnumas: mažiausiai 65 kino seansai per ketvirtį;
II. kino turinio reikalavimai:
i. kino programą turi sudaryti mažiausiai 50 proc. europietiško kino, iš jo nenacionalinio – 15 proc.;
ii. per metus parodyti mažiausiai 12 kino paveldo seansų;
iii. per metus parodyti mažiausiai 9 kino edukacijos seansai;
4. Užtikrinti kino rodymo paslaugą teikiantį personalą:

I. kino mechaniko ir kino programų koordinatoriaus funkcijos turi sudaryti mažiausiai 20 darbo 
valandų per savaitę ir būti įtrauktos į pareigybių aprašymą. Šios funkcijos gali būti įtrauktos į esamų 
darbuotojų pareigybių aprašus.

II. projekto vykdytojas įsipareigoja suteikti mokymus naudotis DCP įranga. Pasikeitus darbuotojui, 
savivaldybė užtikrina naujo darbuotojo apmokymus ir/ar žinių perdavimą;

5. Įsipareigoti prižiūrėti įdiegtą vaizdo ir garso įrangą, t. y., užtikrinti įrangos draudimą 5 metai po 
įrangos priėmimo;

6. Viešinti informaciją apie vykdomą kino rodymo veiklą ir kartą metuose teikti lankomumo duomenis 
Lietuvos kino centrui, pagal iš karto nustatytą formą.


