
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 
       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 
„LIETUVOJE RENGIAMI TARPTAUTINIAI MUZIKOS ATLIKIMO MENO KONKURSAI“ 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2017 METAIS 
 

2017 m. sausio 5 d. Nr. 1LKT-4(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 25 
priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai 
muzikos atlikimo meno konkursai“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos 
kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m. gruodžio 16 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio 
protokolas Nr. 3LKT-83(1.7)),  n u s p r e n d ž i a:  

1. 2017 metais skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos 
programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ projektų įgyvendinimui: 

1.1. finansuojamos veiklos „Tarptautinio M.K. Čiurlionio  pianistų ir vargonininkų konkurso 
parengiamieji darbai 2017 m., 2018 m. ir konkurso įgyvendinimas 2019 m.“ projekto įgyvendinimui: 

 
Projekto 

vykdytojas Projekto pavadinimas Vertinimas, 
balais 

Finansavimo 
paskirtis 

Finansavimo 
suma, Eur 

Natų knygynas, VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio  
pianistų ir vargonininkų konkursas 84,80 

Konkurso 
parengiamiesiems 

darbams 
5 000,00 

 
1.2. finansuojamos veiklos „Tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių 

konkurso parengiamieji darbai 2017 m. ir konkurso įgyvendinimas 2018 m.“ projekto įgyvendinimui: 
 

Projekto 
vykdytojas Projekto pavadinimas Vertinimas, 

balais 
Finansavimo 

paskirtis 
Finansavimo 

suma, Eur 

Natų knygynas, VšĮ 
Tarptautinis Stasio Vainiūno 

pianistų ir kamerinių ansamblių 
konkursas 

73,20 
Konkurso 

parengiamiesiems 
darbams 

9 500,00 

 
2. 2018 metais numatoma skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamos programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ projektų 
įgyvendinimui: 

2.1. finansuojamos veiklos „Tarptautinio M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso 
parengiamieji darbai 2017 m., 2018 m. ir konkurso įgyvendinimas 2019 m.“ projekto įgyvendinimui: 

 

Projekto 
vykdytojas Projekto pavadinimas Vertinimas, 

balais 
Finansavimo 

paskirtis 

Numatoma 
skirti 

finansavimo 
suma, Eur 



Natų knygynas, VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio  
pianistų ir vargonininkų konkursas        84,80 

Konkurso 
parengiamiesiems 

darbams 
12 500,00 

 
2.2. finansuojamos veiklos „Tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių 

konkurso parengiamieji darbai 2017 m. ir konkurso įgyvendinimas 2018 m.“ projekto įgyvendinimui: 
 

Projekto 
vykdytojas Projekto pavadinimas Vertinimas, 

balais 
Finansavimo 

paskirtis 

Numatoma 
skirti 

finansavimo 
suma, Eur. 

Natų knygynas, VšĮ 
Tarptautinis Stasio Vainiūno 

pianistų ir kamerinių ansamblių 
konkursas 

73,20 Konkurso 
įgyvendinimui 79 300,00 

 
3. 2019 metais numatoma skirti dalinį finansavimą šio Kultūros rėmimo fondo lėšomis  

finansuojamos programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ 
finansuojamos veiklos  „Tarptautinio M.K. Čiurlionio  pianistų ir vargonininkų konkurso parengiamieji 
darbai 2017 m., 2018 m. ir konkurso įgyvendinimas 2019 m.“ projekto įgyvendinimui: 

 

Projekto 
vykdytojas Projekto pavadinimas Vertinimas, 

balais 
Finansavimo 

paskirtis 

Numatoma 
skirti 

finansavimo 
suma, Eur. 

Natų knygynas, VšĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio  
pianistų ir vargonininkų konkursas 84,80 Konkurso 

įgyvendinimui 118 500,00 

 
4. Šio sprendimo 1, 2, 3 punktuose nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 

2017 m. gegužės 16 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros 
tarybos pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 

5. 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 


