
 

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ KŪRYBINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS 

 

2016 m. vasario 1 d. Nr. 1LKT-31(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 15 

priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Meno kūrėjų organizacijų 

kūrybinių programų įgyvendinimas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos 

kultūros tarybos kultūros ir meno sričių ekspertų darbo grupių išvadas (2016 m. sausio 28 d. 

protokolas Nr. 3LKT-13(1.7)),  n u s p r e n d ž i a:  

1. Skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos 

programos „Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Skiriama 

suma, Eur. 

1.1. 

Teatro sąjungos meno 

kūrėjų asociacija, 

asociacija 

 

Teatro meno kūrėjų 

asociacijos veikla 2016-aisiais 

metais 

 

59 20 000,00 

IŠ VISO:    20 000,00 

 

2. Neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  Projekto pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Lietuvos tautodailės kūrėjų 

asociacija, asociacija 

 

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos 

kūrybinė programa 

 

50 

2.2.  
Nacionalinė žurnalistų 

kūrėjų asociacija, asociacija 

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 

2016 metų veiklos ir kūrybinė programa 
48 



2.3.  
Lietuvos fotomenininkų 

sąjunga, asociacija 

 

Asociacijos "Lietuvos fotomenininkų 

sąjunga" 2016 m. kūrybinė ir veiklos 

programa 

 

45 

2.4.  
Lietuvos dizainerių sąjunga, 

asociacija 

 

Lietuvos dizaino kūrėjų bendruomenės 

metinė veikla 

 

44 

2.5.  

Vilniaus krašto 

tautodailininkų - meno 

kūrėjų bendrija, asociacija 

Meno kūrėjų organizacijos kūrybinė 

programa 
43 

 

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 

 

                                                  


