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LIETUVOS KULTŪROS CENTRŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMŲ „AUKSINIS
FENIKSAS“ NUOSTATAI

Feniksas, pasak mitologijos, yra atgimimo paukštis, kuris savo ciklo pabaigoje susidegina
ir v÷l atgimsta iš pelenų. Naujasis Feniksas surenka senojo pelenus į kiaušinį ir saugo jį. Manyta,
kad šio paukščio pasirodymas reiškia gerovę ir aukštą moral÷s lygį valstyb÷je.
Fenikso mitas ryškiai atspindi Lietuvos kultūros centrų veiklą, vystymąsi ir svarbą tiek
mažoms bendruomen÷ms, tiek ir visai valstybei. Kultūros centrai ir jų veikla atspindi šalies
prigimtinį išskirtinumą kultūros vartojimui, galimybę visiems šalies piliečiams kurti arba priimti
kūrybos vaisius, ir jų buvimas leidžia valstybei kurti gerovę. Susideginimą ir nuolatinį atgimimą
simbolizuoja kultūros centrų išskirtin÷, nuosekli, intensyvi veikla, kuri kinta ir lyg atgimsta iš
naujo keičiantis poreikiams, aplinkai ar vertybin÷ms nuostatoms. Tačiau šios įstaigos garantuoja
tradicijų tęstinumą ir naujovių paiešką saugant tai, kas buvo sukurta, kaip ir senojo Fenikso
pelenai, kurie neišbarstomi, bet kruopščiai surenkami. Tauta ir jos kultūra gali būti atvira,
kviečianti eksperimentams ir naujov÷ms tik tuomet, kai garantuoja savo tradicijų ir jau sukurtų
vertybių stiprumą. Kultūros centrai atgimsta nuolat, nes tai būtinyb÷ ir vienas svarbiausių mūsų
valstyb÷s kultūros projektų.
Siekiant atkreipti visuomen÷s d÷mesį į kultūros centrus ir jų svarbią vykdomą veiklą bei
išskirti ir pagerbti centruose dirbančius kūr÷jus, teikiamas kasmetinis Lietuvos kultūros centrų
asociacijos apdovanojimas AUKSINIS FENIKSAS.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos kultūros centrų asociacijos (toliau – LKCA) apdovanojimų „Auksinis
Feniksas“ tikslas yra pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius šalies
kultūros kūrimui, pl÷trai, perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi,
tobulinimui, viešinimui.
2. Apdovanojimas skiriamas kasmet gruodžio m÷nesį už einamųjų metų darbus ar
išskirtinę veiklą.
3. Apdovanojimą „Auksinis Feniksas“ sudaro LKCA pažym÷jimas, patvirtintas LKCA
antspaudu ir LKCA prezidento parašu, bei vardin÷ skulptūra.
4. Apdovanojimas „Auksinis Feniksas“ susideda iš nominacijų:
4.1. „Geriausias metų kultūros centro vadovas“;
4.2. „Geriausias metų kultūros ir meno kūr÷jas“;
4.3. „Geriausias metų kultūros centro partneris (partneryst÷)“;
4.4. „Metų kultūros mecenatas ar r÷m÷jas“;
4.5. „Metų kultūros politikas“;
5. Visos nominacijos yra lygiavert÷s ir turi vienodą reikšmę.
II. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS CENTRO VADOVAS“
6. Nominacija „Geriausias metų kultūros centro vadovas“ skiriama fiziniam asmeniui,
vadovaujančiam kultūros centrui ne mažiau nei 5 metus.
7. Nominacija skiriama už išskirtinę, kūrybingą, inovatyvią veiklą siekiant, kad kultūros
centras taptų reikšminga įstaiga bendruomen÷je ir visoje šalyje.
8. Nominacija skiriama vadovui už aktyvią veiklą visos šalies kultūros centrų strategijos,
politikos ir vadybos srityje.
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III. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS IR MENO KŪRöJAS“
9. Nominacija „Geriausias metų kultūros ir meno kūr÷jas“ skiriama kultūros ir meno
darbuotojui, dirbančiam pagal darbo, autorinę, atlik÷jo ar intelektualinių paslaugų teik÷jo sutartį
viename iš šalies kultūros centrų.
10. Pretendentas savo kūrybinę veiklą kultūros centre iki nominacijos paskyrimo turi būti
vykdęs ne mažiau kaip 2 metus.
11. Nominacija skiriama už pretendento sukurtus ir inicijuojamus ryškius ir kompleksinius
novatoriškus projektus, projektus - siekiančius užtikrinti tradicin÷s kultūros išsaugojimą, už
išskirtinai svarius meninius kūrinius, spektaklius, už išleistus ar sudarytus kultūros, meno ir
mokslo leidinius.
IV. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS CENTRO PARTNERIS “
12. Nominacija „ Geriausias metų kultūros centro partneris (partneryst÷)“ gali būti
skiriama fiziniam asmeniui, aktyviai dalyvaujančiam kultūros centro veikloje, projektų
vykdyme, m÷g÷jų meno kolektyvų, klubų, susivienijimų veikloje, aktyviai telkiantis
bendruomen÷s narius dalyvauti kultūrin÷je veikloje, savo vieša veikla pristatančiam kultūros
centro veiklą (įdomūs ir svarbūs straipsniai, sukurti ir išleisti leidiniai, perskaityti pranešimai,
surengtos viešinimo akcijos ir t.t.).
13. Nominacija gali būti skiriama fiziniam ir juridiniam asmeniui ar visuomeninei
organizacijai, aktyviai bendradarbiaujančiai su kultūros centru kuriant ir vykdant veiklas.
Organizacija, telkdama savo žmogiškuosius išteklius, su kultūros centru bendradarbiauti turi ne
mažiau kaip 2 metus.
14. Nominacija gali būti skiriama ir juridiniam asmeniui: laikraščiui, radijui, televizijai,
internetiniam portalui ir t.t. už nuolatinį ir profesionalų kultūros centro veiklos viešinimą,
populiarinimą bei reklamavimą.
V. NOMINACIJA „METŲ KULTŪROS MECENATAS AR RöMöJAS“
15. Nominacija „Metų kultūros mecenatas ar r÷m÷jas“ gali būti skiriama tiek fiziniam, tiek
juridiniam asmeniui, kuris finansiškai arba paslaugomis remia kultūros centrą.
16. Nominacija gali būti skiriama tiek už menin÷s, tiek už materialin÷s gerov÷s kultūros
centre kūrimą.
17. Mecenavimo arba r÷mimo veikla kultūros centrui turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2
metus.
18. Išskirtiniu atveju nominacija gali būti skiriama ir už ypatingai reikšmingus projektus
kultūros ar materialin÷s baz÷s kūrimo srityje.
VI. NOMINACIJA „METŲ KULTŪROS POLITIKAS“
19. Nominacija „Metų kultūros politikas“ gali būti skiriama fiziniam asmeniui, kuris
kryptingai veikia: siekia stiprinti kultūros centrų veiklą šalyje, inicijuoja ir teikia įvairius
teisinius aktus, užtikrinančius kultūros centro žmogiškųjų ir materialinių išteklių apsaugą.
20. Nominacija gali būti skiriama LR Seimo ar Vyriausyb÷s nariams, ministerijų
darbuotojams, įvairių nacionalinių institucijų darbuotojams, savivaldybių merams ar tarybos
nariams, seniūnams, savivaldybių administracijų atstovams, nevyriausybinių organizacijų,
kultūros organizacijų nariams arba bet kuriam fiziniam asmeniui.
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VIII. NOMINACIJŲ SKYRIMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA
21. Nominacijas skiria ir pretendentus atskiroms nominacijoms gauti atrenka LKCA
taryba.
22. Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti šalies kultūros centrai, jų filialai, skyriai
ar padaliniai, o taip pat savivaldyb÷s, įvairios asociacijos, nacionalin÷s institucijos,
bendruomen÷s, meno m÷g÷jų kolektyvai, pavieniai fiziniai asmenys arba pats LKCA
prezidentas.
23. Laisvos formos rekomendacija, nurodant nominacijos pavadinimą ir pretendento
gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV), pateikiama LKCA prezidento vardu iki viešai paskelbtos
atrankos nurodytų terminų.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Kiekvienais einamaisiais metais gali būti skiriamos visos apdovanojimo „Auksinis
Feniksas“ nominacijos, tačiau jei LKCA tarybos nariai mano, kad n÷ra pateikta tinkamų
pretendentų, kai kurių nominacijų gali ir neskirti.
25. LKCA taryba savo pos÷dyje turi teisę pati pasiūlyti ir paskirti bet kurią nominaciją ir
nepateiktam pretendentui.
26. Apie savo sprendimus LKCA taryba informuoja nominacijų laureatus ir visą
visuomenę.
27. Apdovanojimas „Auksinis Feniksas“ yra svarbiausias ir reikšmingiausias
apdovanojimas šalyje, tod÷l nominacijos įteikiamos viešai apie tai informuojant ir sudarant
galimybę nominantų pagerbime dalyvauti visiems pageidaujantiems.
28. Tas pats fizinis ar juridinis asmuo gali pretenduoti į neribotą nominacijų skaičių ir tai
gali daryti kasmet, neatsižvelgiant į iki tol gautas nominacijas.
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