
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI 

KULTŪRINĖ RAIDA“ (TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO VILNIAUS 

APSKRITYJE PRIORITETAMS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2020 METAIS 

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1LKT-119(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 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-539 redakcija), 

Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-814 „Dėl tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo 

2020 metams patvirtinimo“, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 (Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-719 redakcija), 20 priedu, 47-52, 

56, 59 ir 60 punktais, 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“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto 

„Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir 

sklaida“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Regioninės 

kultūros tarybos 

vertinimas, balais 

Finansavimo suma, 

Eur 

1.1.  
Trakų meno 

mokykla 

Biudžetinė 

įstaiga 

Trakų fanfarinė 

savaitė 2020 
81,86 20 000,00 

1.2.  
Elektrėnų kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 
Bliuzuojantis miestas 79,93 6 000,00 

1.3.  

Trakų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tęstinė edukacinė 

programa ,,BLYKSTĖ 

2020“ 

76,94 3 000,00 

1.4.  

Trakų rajono 

savivaldybės  

viešoji biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

„Knygos, kuriančios 

pasaulius“ 
74,21 1 800,00 

1.5.  
Ukmergės kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinis 

perkusinės muzikos 

festivalis „Percussion 

Ukmergė 2020“ 

73,14 15 000,00 

1.6.  
Trakų kultūros 

centras 

Viešoji 

įstaiga 

XII tarptautinis džiazo 

festivalis „Galvė Jazz 

fiesta“ 

71,53 6 200,00 



IŠ VISO:  52 000,00 

 

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

„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto 

„Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą“ projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto 

pavadinimas 

Regioninės 

kultūros tarybos 

vertinimas, balais 

Finansavimo suma, 

Eur 

2.1.  
Vievio kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Chorų festivalis – 

konkursas „Mūsų 

dainose 2020“ 

84,00 10 000,00 

2.2.  

Širvintų rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Aukštaitijos 

etnografinio regiono 

armonikininkų 

varžytuvės 

81,30 2 000,00 

2.3.  

Širvintų rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Rasos šventė 

Kernavėje „Rasa 

Kupolinė“ 

79,01 5 500,00 

2.4.  

Švenčionių rajono 

Pabradės meno 

mokykla 

Biudžetinė 

įstaiga 

Kūrybiškų susitikimų 

festivalis 

„Pabraidom“ 

77,07 10 000,00 

2.5.  

Ukmergės karo 

istorijos klubas „1-

as LDK Didžiojo 

etmono pėstininkų 

regimentas“ 

Asociacija 

XVII tarptautinis 

gyvosios karo 

istorijos festivalis 

„Vilkmergės 

(Deltuvos) mūšis 

1812-2020 m“ 

75,29 8 000,00 

2.6.  

Širvintų rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Aukštaitijos regiono 

folkloro šventė 

„Suprašė žvirblalis“ 

74,78 3 500,00 

2.7.  
Pabradės miesto 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Pučiamųjų orkestrų 

festivalis ,,Sidabriniai 

vasaros akordai“ 

73,73 8 000,00 

2.8.  

Širvintų rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Regioninė vaikų 

folkloro šventė 

„Patrepsėlis“ 

72,15 1 300,00 

2.9.  
Švenčionėlių miesto 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tęstinis regioninis 

liaudiškų kapelų ir 

kaimo muzikantų 

festivalis „Ant Sarios 

krantų“ 

70,93 3 700,00 

IŠ VISO:  52 000,00 

 



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

„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto „Regiono 

kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto 

pavadinimas 

Regioninės 

kultūros tarybos 

vertinimas, balais 

Finansavimo suma, 

Eur 

3.1.  
Pabradės miesto 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Pabradės miesto 

kultūros centro 

mišraus choro 

dalyvavimas IV-

ąjame tarptautiniame 

mėgėjų konkurse- 

festivalyje „Summer 

Talent League“ 

Ispanija“ 

64,61 5 700,00 

IŠ VISO:  5 700,00 

 

4. Šiame sprendime nurodyti Projekto vykdytojai privalo artimiausiu laikotarpiu nuo 2020 m. 

sausio 15 d. iki 2020 m. birželio 1 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, šiame sprendime nurodytas finansavimas projektui 

neskiriamas. 

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 


