
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „LIETUVOS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ 

DALYVAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOSE „KŪRYBIŠKA EUROPA 2014–2020“ 

ir „KŪRYBIŠKA EUROPA 2021-2027“ (1 FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1LKT-123(1.2) 

Vilnius 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos 

reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių 

taikymo de minimis pagalbai“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – De minimis reglamentas), 

Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 

dalimi, Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 26  d. įsakymo Nr. ĮV-496 redakcija) (toliau – 

Gairės), 47 punktu, Gairių 4 priedo „Programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos 

sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ finansavimo 

sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo 2022 m. rugpjūčio 1 

d. posėdžio protokolą Nr. 2LKT-57(1.6), n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos Programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programose 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ 1 finansuojamai veiklai 

„Dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ ir „Kūrybiška 

Europa 2021-2027“ „Kultūra“ ir  „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramėse“ 

(kodas 08-002-11-04-19) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Finansavimo suma, 

Eur 

1.1.  
Nacionalinis Kauno 

dramos teatras 

Biudžetinė 

įstaiga 
„Išsilaisvinimas (Deconfining)“ 

4 411,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.2.  
Urbanistinio šokio teatras 

„Low Air“ 

Viešoji 

įstaiga 

„CREATE - Promoting CultuRE as 

A Tool to Empower citizens from 

disadvantaged backgrounds and 

enhance social cohesion“ 

2 648,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.3.  
Lietuvos šokio 

informacijos centras 

Viešoji 

įstaiga 
„Aerowaves“ Lietuvoje 

7 719,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 



1.4.  
Kauno bienalė 

Viešoji 

įstaiga 
„Magic Carpets“ 

94 240,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.5.  
Lietuvos šokio 

Informacijos Centras 

Viešoji 

įstaiga 

Bendradarbiavimo projektas „Dance 

Well“ 

4 630,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.6.  
„Saulės muzika“ 

Viešoji 

įstaiga 

Tarptautinis šiuolaikinės folk 

muzikos festivalis ,,Saulės muzika“ 

20 394,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.7.  
Architektūros fondas 

Viešoji 

įstaiga 

Platforma LINA – mokymasis, 

sąveika ir tinklaveika architektūroje 

(angl. Learn, Interact, and Network 

in Architecture) 

1 350,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

1.8.  
Vilniaus miesto muziejus 

Viešoji 

įstaiga 
„Ulisas: Europos odisėja“ 

4 119,00 

(taikomas De 

minimis 

reglamentas) 

IŠ VISO: 139 511,00 

 

 

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. 

rugsėjo 30 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. 

3. 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 


