
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES „SCENOS 

MENAI (TEATRAS, OPERA, MUZIKINIS TEATRAS, ŠOKIS, CIRKAS)“ PROJEKTŲ 

DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS 

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. 1LKT-40(1.2) 

Vilnius 

 

 Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos 

įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-559 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo 

gairių patvirtinimo“, (toliau - Gairės) 44, 47, 48, 49, 50 ir 51 punktais,  Gairių 3 priedo „Kultūros rėmimo 

fondo lėšomis finansuojamos srities „Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)“ 

finansavimo sąlygos“ nuostatomis  ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno sričių 

ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m. balandžio 28 d. protokolas Nr. 3LKT–16a(1.7)),  

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą Kultūros rėmimo fondo lėšomis šių muzikinio teatro srities (kodas 

04-005-01-01-01) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Skiriama suma, 

Eur. 

1.1.  
Jaunimo miuziklo 

teatras 
VšĮ 

Brodvėjinio miuziklo 

"Sweet charity" pastatymas 
84 10 000,00 

1.2.  
Kauno valstybinis 

muzikinis teatras 
BĮ 

Roberto Planquette operetės 

"Kornevilio varpai" 

pastatymas 

74 21 000,00 

1.3.  
LASS respublikinis 

centras 
VšĮ 

Muzikos ir garsų misterija 

"Muzikos kalba tamsoje: 

Užsimerk ir pamatyk" 

68 8 000,00 

1.4.  
Panevėžio muzikinis 

teatras 
BĮ 

Fr. Lehar operetė 

"Linksmoji našlė" 

pastatymas 

68 10 000,00 

IŠ VISO:      49 000,00 

 

2. neskirti finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis šių muzikinio teatro srities (kodas 04-

005-01-01-01) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 



2.1.  
Jaunimo miuziklo 

teatras 
VšĮ 

Lietuviško miuziklo platformos vystymas - 

miuziklo "Čerai" pastatymas 
67 

2.2.  Ars&Sonoris VšĮ 
Miuziklo "Styga" - miuziklas apie mūsų 

gyvenimą" sklaida regionuose 
66 

2.3.  
Vilniaus kamerinė 

opera 
VšĮ 

V. Palčinskaitės "Spyruoklinis kareivėlis" 

muzikinė pasaka 
63 

 

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.  

 

 

Tarybos pirmininkė  Daina Urbanavičienė 


