LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„KULTŪROS IR MENO ORGANIZACIJŲ NAUJŲ PRODUKTŲ IR (AR) PASLAUGŲ
KŪRIMAS“ (ETNINĖS KULTŪROS SRITIS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO
2020 METAIS
2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 1LKT-82(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 23 d. Ekspertų darbo grupės
posėdžio protokolas Nr. 3LKT-65(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“ (Etninės kultūros sritis) (kodas
02-007-01-01-02) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Projekto
vykdytojas

Projekto
vykdytojo
teisinė
forma

Projekto
pavadinimas

Vertinimas, Finansavimo Nefinansuojamos
balais
suma, Eur projekto išlaidos

Skaitmeninės
Lietuvos etninės
platformos
1.1. kultūros ugdytojų Asociacija
sukūrimas: tradicinio
sąjunga
dainavimo mokymai

89,60

10 200,00

Utenos
1.2. kraštotyros
muziejus

Vaizdo pamokų
Biudžetinė
ciklas: „Amatas –
įstaiga
gyvenimo pamatas“

89,40

16 170,00

Radviliškio
Virtualus turas
rajono
Biudžetinė
1.3.
„Radviliškio krašto
savivaldybės
įstaiga
etnokultūros keliu“
viešoji biblioteka

88,20

11 246,00

Nalšios muziejaus
Biudžetinė skaitmeninis
1.4. Nalšios muziejus
įstaiga ekspozicijos
atnaujinimas
Vilniaus etninės
1.5.
kultūros centras

1.6.

1.7.

1.8.

Prienų krašto
muziejus

Tautodailininkų
sąjungos fondas

Veliuonos
kultūros centras

Lietuvos
1.9. tautodailininkų
sąjunga
1.10.

Dovilų etninės
kultūros centras

1.11. Aktualioji istorija

84,80

11 300,00

Išlaidos,
nurodytos 1.10
sąmatos eil.
Išlaidos,
nurodytos 1.1
sąmatos eil.

Biudžetinė Virtualūs sodai
įstaiga kiekvienam

84,80

8 800,00

Visuomenės
galimybių susipažinti
su Prienų krašto
muziejaus
Biudžetinė ekspozicijomis plėtra,
įstaiga perkeliant jas į
skaitmeninę erdvę bei
sukuriant virtualųjį
muziejaus ekspozicijų
bei jo padalinių turą

84,00

14 200,00

83,80

5 500,00

83,60

7 300,00

Viešoji
įstaiga

Tautodailės
retrospektyvinių
fotografijų iš LTS
archyvo perkėlimas į
skaitmeninę erdvę

Brolių Antano ir Jono
Juškų tautosakinio
Biudžetinė palikimo
įstaiga aktualizavimas
skaitmeninių ir
meninių formų kalba
Virtualios tautodailės
Asociacija parodos Tautodailės
metams

82,40

4 500,00

Biudžetinė Kai žmonės tyli, lėlės
įstaiga kalba

82,40

11 000,00

82,00

7 700,00

Viešoji
įstaiga

Dokumentinis filmas
„Žolinčių takais“

Utenos A. ir M.
1.12. Miškinių viešoji
biblioteka

Etnokultūra kitaip:
Biudžetinė
malonūs atradimai
įstaiga
savame krašte

81,60

5 800,00

Širvintų rajono
1.13. savivaldybės
kultūros centras

Kernavė - nemieganti
žemė. Legendos,
sakmės, mitinės
Biudžetinė
būtybės (animacinio įstaiga
edukacinio filmo
sukūrimas ir
pristatymas)

81,40

14 400,00

Išlaidos,
nurodytos 2.2 ir
4.1 sąmatos eil.

Telšių jaunimo
1.14. etno klubas
,,Čiučiuruks“
Lietuvos
tautodailininkų
1.15.
sąjungos Telšių
skyrius

Meno vitaminai: nuo
lokalinio tapatumo iki
Asociacija
profesionalaus meno
apraiškų

Asociacija

Menas gimęs
Žemaitijos žemėje

Marijampolės
Romas
krašto ir
Biudžetinė Krasninkevičius
1.16. Prezidento Kazio
įstaiga (Romanas):
Griniaus
gyvenimas - grafika
muziejus

81,00

5 500,00

80,00

Išlaidos,
nurodytos 1.4-1.7,
11 000,00
1.9 ir 1.15
sąmatos eil.

80,00

10 100,00

78,40

5 000,00

1.17. Angelo muziejus

Viešoji
įstaiga

Šiaulių krašto
tautodailės indėlio į
nacionalinės kultūros
išsaugojimą
įprasminimas

1.18. Menopolis

Viešoji
įstaiga

Istorija per muziką

77,40

3 400,00

Lietuvos tautinių
mažumų folkloro
1.19.
ir etnografijos
centras

Viešoji
įstaiga

Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir
etnografijos centro
interneto svetainės
kūrimas

74,80

10 000,00

1.20. Vikingų kaimas

Viešoji
įstaiga

Patyriminių edukacijų
pritaikymas virtualiai
ugdymo aplinkai

72,20

5 000,00

Nepriklausomų
kūrėjų gildija

Viešoji
įstaiga

Laiko užrakinti

69,00

5 000,00

68,80

10 000,00

1.21.

Kauno rajono
1.22. Samylų kultūros
centras

„Lipantys iš vandens“
Biudžetinė
- mažasis skulptūrų
įstaiga
parkas
Viešoji
įstaiga

Skaitmeninis paketas
„Sakmių gaudyklė“

64,00

15 000,00

1.24. Liutaurija

Mažoji
bendrija

Kulinarinio paveldo
sklaida socialinėje
medijoje „Kasdienės
duonos duok mums“

63,00

7 000,00

1.25. Antras Kadras

Internetinė platforma
Akcinė
amatininkams Ebendrovė
kaziukas.lt

62,60

6 000,00

1.23. Kultūros kiemas

IŠ VISO: 221 116,00

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ (Etninės kultūros sritis) (kodas
02-007-01-01-02) projektų įgyvendinimui:
Eil.
Projekto vykdytojo
Projekto vykdytojas
Nr.
teisinė forma
Jonavos rajono
2.1. savivaldybės kultūros
centras

Biudžetinė įstaiga Tautodailės fenomenai

Vertinimas,
balais
59,60

Asociacija

Skaitmeninis etninės kultūros
gyvosios tradicijos perdavimas

59,40

Lietuvos ramuvų
2.3.
sąjunga

Asociacija

Audiovizualinių pamokų ciklas apie
folklorinio ansamblio veiklą:
„Kūlgrindos“ pavyzdys

59,00

Elektrėnų
savivaldybės
2.4.
literatūros ir meno
muziejus

Biudžetinė įstaiga

Senolių pasakojimų perkėlimas į
skaitmeninę erdvę

59,00

Klaipėdos miesto
2.5. savivaldybės tautinių
kultūrų centras

Biudžetinė įstaiga

Klaipėdos miesto tautinių mažumų
kultūrų puoselėjimas

58,60

2.6.

Totorių kultūros
centras

Viešoji įstaiga

Lietuvos totorių kultūros puoselėjimas
ir sklaida

58,20

2.7.

Utenos skiautininkų
klubas ,,Vorė“

Asociacija

Labas, močiute. Kas tavoj skrynioj..?

58,00

2.8.

Lentvario kultūros
rūmai

Iš miesto kraičio skrynios

58,00

2.9.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kūrybinės dirbtuvės „Praeitis
dabartyje“

57,60

Asociacija

Lietuvos kompozitorių world music
stiliaus kūrinių RETROSPEKTYVA:
pristatymas Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje ir skaitmeninimas

56,80

Viešoji įstaiga

Interaktyvi pažintinė kelionė Lietuvos
romų kultūros pėdsakais

56,80

Miltų festivalis. Etno Panevėžys

56,80

Istorinė amatininkystė virtualiame
pasaulyje

55,60

2.2.

Trakų krašto kultūros
ir amatų asociacija

Projekto pavadinimas

2.10.

Vilniaus rusų folkloro
centras

2.11.

Romų visuomenės
centras

Panevėžio miesto
2.12. Aukštaičių-Žemaičių
bendruomenė
2.13.

Vilniaus senamiesčio
atnaujinimo agentūra

Viešoji įstaiga
Biudžetinė įstaiga

Asociacija

Viešoji įstaiga

Žolinės šventė „Paprasčiausiai
pasiilgau arklio...“

55,00

Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau

54,60

Uždaroji akcinė
bendrovė

Rekonstruoti mitą - baltų mitų meninis
pristatymas skaitmeninėje erdvėje,
video projektas

54,00

2.17. Kintai Arts

Viešoji įstaiga

Mažosios Lietuvos koklinių krosnių
statybos edukacija ir atkūrimas Kintų
Meno rezidencijoje

51,60

2.18. Legalpro

Viešoji įstaiga

e-kaziukas.lt

50,40

Tradicinių šokių mokymo elektroninis
leidinys

39,80

2.14.

Utenos kultūros
centras

2.15. Devynios galybės
2.16. Auminta

2.19.

Lietuvių etninės
kultūros draugija

Biudžetinė įstaiga
Viešoji įstaiga

Asociacija

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

