LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EDUKACINIŲ (CIRKO SRITIES) VALSTYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO
KŪRĖJAMS SKYRIMO 2022 METAIS
2022 m. gegužės 19 d. Nr. 1LKT-60(1.2)
Vilnius
Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7
straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487, 1631 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2022 m. balandžio 29
d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-30(1.7)) n u s p r e n d ž i a:
1. skirti edukacines valstybės stipendijas šioms cirko srities veikloms įgyvendinti:
Eil.
Nr.

Stipendijos gavėjas

1.1. Alan Mark Liberman

Veikla, kuriai vykdyti skirta
valstybės stipendija
Klounados meno žinių tobulinimas
tarptautinėje Philippe Gaullier
teatro mokykloje ir jos pritaikymas
edukacinėje praktikoje. Paskaitos
apie cirko meną vedimas
Nyderlanduose

Vertinimas,
balais

Stipendijos
dydis, Eur

79,33

2 400,00

1.2.

Giedrė Putramentaitė

Dalyvavimas Islandijoje
vyksiančiame cirko festivalyje
„Flipp“

76,00

800,00

1.3.

Ieva VariakojytėReynshtrom

Dirbtuvės, konferencija

75,67

1 600,00

75,66

1 600,00

73,99

1 600,00

1.4.

Kamilė Kondrotaitė

1.5.

Liudas Vyšniauskas

Dalyvavimas intensyviuose vasaros
meistriškumo kursuose „Bouffons“
profesionalioje tarptautinėje teatro
mokykloje „Ecole Pfilippe
Gaulier“. Bufonados žinių
įsisavinimas ir jų taikymas
kūrybinėje veikloje
Dalyvavimas intensyviuose vasaros
meistriškumo kursuose „Bouffons“
profesionalioje tarptautinėje teatro
mokykloje „Ecole Philippe
Gautier“. Bufonados žinių
įsisavinimas ir jų taikymas
kūrybinėje veikloje

1.6.

Kęstas Matusevičius

Tarptautinė cirko edukacijos
programa skirta profesionaliems
cirko artistams

72,00

1 500,00

IŠ VISO:

9 500,00

3. Šiame sprendime nurodyti Stipendijos gavėjai, kuriems yra skirta edukacinė valstybės stipendija,
privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 16 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

