
 
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. sausio 25 d. Nr. 1LKT-26(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 (2015 m. gruodžio 14 d. protokolas Nr. 3LKT–91(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.  Muzikos dienos VšĮ 

Miuziklo "Žygimanto 

Augusto ir Barboros 

Radvilaitės legenda" 

kompaktinės plokštelės 

leidyba 

69  4 000,00 

1.2.  
Jaunimo miuziklo 

teatras 
VšĮ 

Tarptautinė kūrybos 

platforma - J. Larson 

brodvėjaus miuziklo "Rent" 

(Nuoma) pastatymas 

Lietuvoje: 2 etapas 

64  12 000,00 

1.3.  
Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 
BĮ 

BrodvĖjus.LT - Boni ir 

Klaidas 
56  20 000,00 

IŠ VISO:      36 000,00 

 

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.  Ars&Sonoris VšĮ 
Kamerinės operos vaikams "Dingusi 

muzika" pastatymas ir sklaida   
55 

2.2.  
Vilniaus muzikinis 

teatras 
VšĮ 

Miuziklų kūrybinės dirbtuvės ir miuziklų 

sklaida 
54 

2.3.  Ars&Sonoris VšĮ 

Miuziklo "Styga - miuziklas apie mūsų 

gyvenimą" sklaida ir fiksavimas DVD 

laikmenoje 

49 

2.4.  Teatro dienos VšĮ 
Roko opera "Jūratė ir Kastytis" legendos 

tęsinys. Naujas pastatymas 
44 

2.5.  
Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 
BĮ 

Operos "Atbėga laikas per Klaipėdužę" 

muzikos ir libreto sukūrimas 
38 

2.6.  
Jaunimo miuziklo 

teatras 
VšĮ 

Lietuviško miuziklo kultūros prieinamumo 

didinimas Lietuvos regionuose 
32 

2.7.  
Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 
BĮ 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro laiko 

ženklai: vakar, šiandien, rytoj 
25 

2.8.  
Muzikinis teatras 

"Tamburinas" 
VšĮ 

Lietuvos ir ES šalių muzikinio teatro 

sceniniam kūriniui, skirtam jaunesniems 

atlikėjams, konkursas 

16 

 

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 


