
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS“ (II FINANSUOJAMA VEIKLA) 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2017 METAIS 

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. 1LKT-88(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 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 12 d. 

įsakymo Nr. ĮV-666 redakcija), (toliau - Gairės) 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59 ir 60 punktais, Gairių 30 priedo 

„Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ 

finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės 

išvadas (2016 m. lapkričio 24 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-65(1.7)),  

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ II finansuojamos veiklos „1. Lietuvos literatūros ir leidybos 

pristatymas teminės šalies teisėmis Leipcigo knygų mugėje 2017 m. 2.  Pasirengimas Lietuvos literatūros 

ir leidybos pristatymui Londono knygų mugėje 2018 m. bendradarbiaujant su Latvija ir Estija.“ projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur. 

1.1.  

Lietuvos 

kultūros 

institutas 

BĮ 

Lietuvos literatūros ir leidybos 

pristatymas Leipcigo knygų 

mugėje teminės šalies teisėmis 

92,00 381 700,00 

1.2.  

Lietuvos 

kultūros 

institutas 

BĮ 

Pasirengimas Lietuvos literatūros ir 

leidybos pristatymui Londono 

knygų mugėje 2018 m. 

92,00 202 000,00 

1.3.  
Lietuvos leidėjų 

asociacija 
Asociacija 

Lietuvos leidybos pristatymas ir 

atstovavimas prioritetinėse 

Londono ir Leipcigo knygų mugėse 

88,67 55 300,00 

IŠ VISO: 639 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“  II finansuojamos veiklos „1. Lietuvos literatūros ir leidybos 

pristatymas teminės šalies teisėmis Leipcigo knygų mugėje 2017 m.  2.  Pasirengimas Lietuvos literatūros 

ir leidybos pristatymui Londono knygų mugėje 2018 m. bendradarbiaujant su Latvija ir Estija.“ projektų 

įgyvendinimui: 

 



Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  

Mokslo ir 

enciklopedijų 

leidybos centras 

BĮ 

"Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno" 

vokiečių kalba "Enzyklopadisches Handbuch: 

Preussisich Litauen" pristatymas Leipcigo knygų 

mugėje 

54,67 

2.2.  
Verslas ar  

menas 
VšĮ 

Kultūrinę ir socialinę vertę turinčios knygos, 

padedančios negalią turintiems jaustis lygiaverčiais 

skaitytojais 

47,67 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2017 m. 

balandžio 25 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros 

tarybos pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 

4. 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 


