
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI 

KULTŪRINĖ RAIDA“ (1 FINANSUOJAMA VEIKLA – ALYTAUS APSKRITIS) PROJEKTŲ 

DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 1LKT-78(1.2) 

Vilnius 

 

 Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-

488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2019 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-42 redakcija), Tolygios kultūrinės 

raidos projektų regionuose sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gegužės 28 

d. įsakymu Nr. ĮV-370 „Dėl tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo patvirtinimo“, 2013 m. 

gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 

107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis pagalbos 

reglamentas), n u s p r e n d ž i a:  

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

„Tolygi kultūrinė raida“ (1 finansuojama veikla – Alytaus apskritis) (kodas 01-009-01-02-01) projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 

Regioninės 

kultūros 

tarybos 

vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  
Dzūkų kultūros 

draugė 
Asociacija 

Žurnalas „Dainava“ – 

dzūkų etninio savitumo 

sklaidos garantas 

86,38 

3 870,00 

(taikomas De 

minimis 

pagalbos 

reglamentas) 

 

1.2.  Argostudio VšĮ 
Gyvosios istorijos 

festivalis „Jotvos vartai“ 
77,75 7 000,00  

1.3.  

Alytaus 

kraštotyros 

muziejus 

BĮ 

Baltų vienybės keliu: 

vandenų kultūrinė 

atmintis 

76,89 2 200,00  

1.4.  

Varėnos 

kultūros 

centras 

BĮ 
Dzūkijos amatų mokykla: 

archaiškas tekinimas 
74,13 2 800,00  

1.5.  

Druskininkų 

miesto 

muziejus 

BĮ 

Druskininkų vitražo 

simpoziumas „Čiurlionio 

atspindžiai 2019“ 

73,13 2 400,00  



1.6.  

Čiurlionio 

draugijos 

Senosios 

Varėnos 

skyrius 

Asociacija 
Čiurlioniškąją stygą 

palietus 
71,50 5 600,00 

Išlaidos, nurodytos 

2.3 sąmatos eil. 

1.7.  

Druskininkų 

kultūros 

centras 

BĮ 

5–asis tarptautinis 

kalvystės pleneras 

„Plieninė plaštakė 2019“ 

67,22 4 300,00  

1.8.  

Varėnos 

kultūros 

centras 

BĮ 

Respublikinė mėgėjų 

teatrų šventė „Tegyvuoja 

giraitė“ 

67,00 3 000,00  

1.9.  

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

BĮ 
Literatūriniai pietūs su 

krašto kūrėjais 
64,89 4 000,00 

Išlaidos, nurodytos 

1.4 sąmatos eil. 

1.10.  

Druskininkų 

kultūros 

centras 

BĮ 

Gatvės spektaklių 

festivalis „Gatvės 

atostogos“ 

63,11 2 300,00  

1.11.  
Lazdijų krašto 

muziejus 
BĮ Septynių vasarų giesmės 62,89 2 430,00  

1.12.  

Alytaus 

kultūros ir 

komunikacijos 

centras 

VšĮ 
Dainavos šalies muzikos 

festivalis 
60,33 10 100,00  

IŠ VISO:     50 000,00 

 

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2019 m. 

rugsėjo 30 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos sutarties formos egzempliorius. Projekto vykdytojui nepateikus sutarties per 

nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas finansavimas projektui neskiriamas. 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos 

projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje. 

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodyta finansavimo suma nelaikoma projekto vykdytojui suteikta 

valstybės pagalba pagal De minimis pagalbos reglamentą, nebent sprendime nurodyta kitaip. 

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 


