LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PROGRAMOS „STIPENDIJOS KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ INDIVIDUALIŲ
(BIBLIOTEKŲ SRITIES) VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO 2022 METAIS
2021 m. gruodžio 28 d. Nr. 1LKT-119(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. ĮV904 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-1019 redakcija), (toliau
– Gairės) 6, 44, 46 ir 47 punktais bei Gairių 4 priedu, Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226 (Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-1016 redakcija) 15-22 punktais ir
atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupių išvadas (2021 m. lapkričio 10 d. Ekspertų
darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-66(1.7)) n u s p r e n d ž i a:
1. nuo 2022 m. sausio 1 d. skirti 600 Eur dydžio per mėnesį individualias valstybės stipendijas šioms
bibliotekų srities veikloms įgyvendinti:

Eil.
Nr.

Stipendijos gavėjas

Stipendijos
dydis per
Stipendijos
visą
Veikla, kuriai vykdyti
Vertinimas, mokėjimo
stipendijos
skirta valstybės stipendija
balais
trukmė,
mokėjimo
mėnesiais
laikotarpį,
Eur

1.1. Agnė Marcinkevičiūtė

Audiovizualinys kūrinys
„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė,
žmonės ir laikas“

89,66

8

4 800,00

Mykolas Bačiulis

Lietuviško ir pasaulinio kino
odisėja

77,68

3

1 800,00

IŠ VISO:

11

6 600,00

1.2.

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

Stipendijos teikėjas

2.1. Remigijus Misiūnas

Veikla, kuriai vykdyti buvo prašoma skirta
valstybės stipendiją
Knygų parengimas

Vertinimas,
balais
75,01

2.2.

Rasa Bačiulienė

Šalčio gėlės lange

56,65

2.3.

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė

Poeto Antano Jasiūno kūrybinio archyvo
suskaitmeninimas ir poezijos rinktinės
parengimas

51,66

2.4.

Silvija Burokaitė

Knygų skaitmeninimo sunkumai ir nauda

42,01

3. Šiame sprendime nurodyti Stipendijos gavėjai, kuriems yra skirta individuali valstybės stipendija,
privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 25 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 1 (vieną) tinkamai
užpildytą Lietuvos kultūros tarybos pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorių. 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

Asta Pakarklytė

