
 
 

  

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„STIPENDIJOS KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ INDIVIDUALIŲ (BIBLIOTEKŲ  
SRITIES) VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO 2020 METAIS 

 
2020 m. spalio 19 d. Nr. 1LKT-125(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 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-
904 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1221 redakcija), (toliau – 
Gairės) 6, 47, 49-51 punktais bei Gairių 22 priedu, Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226 (Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-1087 redakcija) 22-24 punktais ir 
atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupių išvadas (2020 m. spalio 8 d. Ekspertų darbo 
grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-78(1.7)) n u s p r e n d ž i a:  

1. nuo 2020 m. spalio 1 d. skirti 600 Eur dydžio per mėnesį individualias valstybės stipendijas 
(finansavimo šaltinis 1.1.1.1.5) šioms bibliotekų srities veikloms įgyvendinti: 
 

   Eil.  
   Nr. Stipendijos gavėjas Veikla, kuriai vykdyti 

skirta valstybės stipendija 
Vertinimas, 

balais 

Stipendijos 
mokėjimo 
trukmė, 

mėnesiais 

Stipendijos 
dydis per 

visą 
stipendijos 
mokėjimo 
laikotarpį, 

Eur 

1.1.  Paulius Gadeikis Tinklalaidės kūrimas 74,35 3 1 800,00 

IŠ VISO: 3 1 800,00 
 

2. neskirti individualių valstybės stipendijų šioms bibliotekų srities veikloms įgyvendinti: 
 

   Eil.  
   Nr. Stipendijos teikėjas Veikla, kuriai vykdyti buvo prašoma skirta 

valstybės stipendiją 
Vertinimas, 

balais 

2.1. Silvija Burokaitė Autorinių teisių ir gretutinių teisių apsauga 48,01 

2.2.  Artur Lastovskij Suskaitmenintų knygų duomenų gavybos 
sistema 31,35 



 
 

 
3. Šiame sprendime nurodyti Stipendijos gavėjai, kuriems yra skirta individuali valstybės 

stipendija, privalo ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 17 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) 
tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 
Stipendijos gavėjui nepateikus sutarties per nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas 
finansavimas neskiriamas. 

4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.  

 
   

 
Tarybos pirmininkė                                                                                                Daina Urbanavičienė  
  
 
 

 
 


