LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„KULTŪROS IR MENO ORGANIZACIJŲ NAUJŲ PRODUKTŲ IR (AR) PASLAUGŲ
KŪRIMAS“ (ARCHITEKTŪROS SRITIS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2020
METAIS
2020 m. liepos 28 d. Nr. 1LKT-73(1.2)
Vilnius
Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos
komunikatu 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant
į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 25 d.
įsakymo Nr. ĮV-644 „Dėl valstybės vardu paskolintų lėšų, skirtų kultūros ir meno veikloms įgyvendinti,
paskirstymo ir naudojimo Kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu, 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. liepos 27 d. įsakymo Nr. ĮV-1016 redakcija), (toliau – Gairės) 47–52, 56, 59 ir 60 punktais,
Gairių 23 priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir meno
organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama
į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2020 m. liepos 10 d. Ekspertų darbo grupės
posėdžio protokolas Nr. 3LKT-50(1.7)), n u s p r e n d ž i a:
1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ (Architektūros sritis) (kodas 02007-01-01-02) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Projekto
vykdytojas

Lietuvos
1.1. urbanistinių
inovacijų tinklas

Projekto
vykdytojo
teisinė
forma

Projekto pavadinimas

Sovietmečiu statytų
daugiabučių butų
Asociacija
atsinaujinimo gidas (pirmas
etapas – tyrimas)

FinansaVertinimas,
vimo suma,
balais
Eur

92,01

18 230,00

1.2.

Architektūros
fondas

Viešoji
įstaiga

Savarankiški architektūriniai
pasivaikščiojimai

89,66

12 000,00

1.3.

Vilniaus miesto
muziejus

Viešoji
įstaiga

Interaktyvus Vilniaus
žemėlapis: Vilniaus utopijos

86,25

45 000,00

81,40

6 600,00

Architektūros
Nuotolinių paskaitų ciklas
1.4. kokybės vystymo Asociacija „Utopija ir eksperimentas
asociacija
architektūroje“

Nefinansuojamos
projekto
išlaidos

79,25

Išlaidos,
nurodytos
15 000,00
1.6–1.11
sąmatos eil.

1.5. Nulinis laipsnis

Viešoji
įstaiga

VIRTUALI architektūros
galerija „Nulinis laipsnis
_0*:VR“

1.6. Archiforma

Viešoji
įstaiga

Skaitmeninis žurnalo
„Archiforma“ archyvas

76,80

9 470,00

Viešoji
įstaiga

Architektūra iš arti –
visuomenės supažindinimas
su naujausiais architektūros
pavyzdžiais Lietuvoje

69,80

24 750,00

68,80

18 000,00

68,00

6 263,00

67,40

7 000,00

67,00

20 000,00

61,20

15 000,00

1.7.

Lietuvos
architektų sąjunga

Lietuvos
architektų
1.8.
sąjungos Kauno
skyrius
1.9.

1.10.

Asociacija Adaptyvi kapsulė

Urbanistinės
istorijos
Statybos tyrimų
institutas

Viešoji
įstaiga

Mokomosios knygos
Uždaroji „Architektūros teisė
akcinė vaizdžiai ir paprastai:
bendrovė komiksas“ rankraščio
paruošimas

Kūrybinių
Industrijų Parkas
1.11.
„Architektūros
Centras“
1.12. Pėvėzė

Judesio skaitmenizacija

Viešoji
įstaiga

Architektūros pamokos
nuotolinei mokyklai

Uždaroji
akcinė Architektuomenė
bendrovė

IŠ VISO: 197 313,00
2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ (Architektūros sritis) (kodas 02007-01-01-02) projektų įgyvendinimui:
Eil.
Projekto vykdytojo
Projekto vykdytojas
Nr.
teisinė forma
2.1. Pakruojo parkai

Domino Navidausko
2.2.
architektų studija
2.3. Šiaurės Jeruzalė

Projekto pavadinimas

Vertinimas,
balais

Akcinė bendrovė

Visuomenės galimybės susipažinti su
istoriniu Pakruojo dvaro ansambliu bei
meno ir kultūros programa didinimas
sukuriant virtualųjį dvaro turą

59,60

Mažoji bendrija

Nykstančio nekilnojamojo kultūros
paveldo atkūrimas skaitmeninėje
erdvėje. „Lietuvos dvarų atgimimas:
Paulavos respublikos dvaras“

58,80

Kūrybinės dirbtuvės su architektu
M. Safdi (Moshe Safdie)

37,60

Viešoji įstaiga

2.4. StartasLt

2.5. Tamsta muzika
2.6.

Kauno šokio teatras
AURA

Mažoji bendrija

Viešoji įstaiga

Istorinis gamtos integravimas
konvertuojant į architektūrinę
struktūrą Paplaujos teritorijos
aikštėje per architektūrinio
dizaino algoritmą

14,40

„Čia gyvena muzika“

2,00

Biudžetinė įstaiga „Ištrintos durys“ / „Deleted doors“

1,00

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2020 metų
rugsėjo 30 d. 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.
4. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos
projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje.
5. 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

