LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI
KULTŪRINĖ RAIDA“ (TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO KAUNO
APSKRITYJE PRIORITETAMS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2021 METAIS
2021 m. liepos 13 d. Nr. 1LKT-89(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. ĮV488 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. ĮV-865 redakcija), Tolygios
kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m.
liepos 12 d. įsakymu Nr. ĮV-877 „Dėl tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose 2021 metams sąrašo
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 2021 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-811 redakcija), 20 priedu, 47-52, 57 ir 58
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 Kauno apskrityje prioriteto „Gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui:
Regioninės
kultūros
tarybos
vertinimas,
balais

Finansavimo
suma, Eur

Biudžetinė Augame skaitydami ir
įstaiga
kurdami

69,53

1 310,00

Biudžetinė
Muzika visai šeimai
įstaiga

68,54

5 007,00

Jonavos
savivaldybės
1.3.
kultūros centro
Krašto muziejus

Šypsenos vaikams:
Biudžetinė
menininkų Samulevičių
įstaiga
palikimo įkvėpti

67,08

1 580,00

Kauno rajono
1.4. Ežerėlio kultūros
centras

Biudžetinė Garsų potvynis senojoje
įstaiga
Zapyškio bažnyčioje

67,07

8 530,00

Jonavos rajono
1.5. savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė Respublikinis armonikierių
įstaiga
„Pas Jonus 2021“

63,78

1 800,00

IŠ VISO:

18 227,00

Eil.
Nr.

Projekto
vykdytojas

Kauno rajono
1.1. savivaldybės
viešoji biblioteka
1.2.

Žiežmarių
kultūros centras

Projekto
vykdytojo
teisinė forma

Projekto pavadinimas

2. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Kauno apskrityje prioriteto
„Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

2.1.

Projekto
vykdytojas
Kaišiadorių
muziejus

2.2. Medinės dūdos
2.3.

Kėdainių kultūros
centras

Kauno rajono
2.4. Samylų kultūros
centras
2.5.

Žiežmarių
kultūros centras

Regioninės
kultūros
tarybos
vertinimas,
balais

Finansavimo
suma, Eur

Biudžetinė Virtualus turas kardinolo
įstaiga
Vincento Sladkevičiaus keliu

75,86

4 000,00

VIII Lietuvos dūdmaišininkų
susipūtimas

74,35

3 860,00

Biudžetinė Meninio vyksmo festivalis
įstaiga
„Formos‘ 21“

67,40

4 090,00

Tęstinis projektas „Lipantys
Biudžetinė
iš vandens“ – mažasis
įstaiga
skulptūrų parkas 2021 m.

67,20

3 970,00

Biudžetinė
Oktavos
įstaiga

64,13

3 007,00

IŠ VISO:

18 927,00

Projekto
vykdytojo
teisinė forma

Viešoji įstaiga

Projekto pavadinimas

3. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Kauno apskrityje prioriteto „Kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Projekto
vykdytojas

Projekto
vykdytojo
teisinė forma

Projekto pavadinimas

Regioninės
kultūros
tarybos
vertinimas,
balais

Finansavimo
suma, Eur

Jonavos rajono
3.1. savivaldybės
viešoji biblioteka

Rašymo gydymo galia.
Biudžetinė
Rašymo terapija: ekspresyvus
įstaiga
rašymas ir terapiniai laiškai

82,16

1 780,00

Kauno rajono
3.2. Ramučių kultūros
centras

Kauno rajono kultūros lauko
Biudžetinė
veikėjų kūrybiškumo ir
įstaiga
inovacijų skatinimas

65,79

5 800,00

Kauno rajono
muziejus

Biudžetinė
Kultūros vakarai Obelynėje
įstaiga

64,29

1 708,00

IŠ VISO:

9 288,00

3.3.

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2021 m.
rugsėjo 7 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.

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

Asta Pakarklytė

