LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES „CIRKAS“
PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2021 METAIS
2021 m. liepos 16 d. Nr. 1LKT-93(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. ĮV-904 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr. ĮV-811 redakcija), (toliau – Gairės) 47–52, 57 ir 58 punktais, Gairių 1 priedo „Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities „Cirkas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama
į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2021 m. birželio 9 d. Ekspertų darbo grupės
posėdžio protokolas Nr. 3LKT-44(1.7)), nusprendžia:
1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities „Cirkas“
(kodas 01-009-01-01-01) projektų įgyvendinimui:
Eil.
Projekto vykdytojas
Nr.

1.1. Teatronas

1.2. Kanta Company

1.3. Baltijos cirkas

1.4.

Šiuolaikinio cirko
asociacija

Projekto
vykdytojo
teisinė forma

Projekto
pavadinimas

Vertinimas,
balais

Finansavimo
suma, Eur

Asociacija

Šiuolaikinio cirko
kūrinių vystymas ir
pristatymas „Cirko
Sapiens“ centre

82,66

7 000,00

Asociacija

Siurrealistinės
šiuolaikinio cirko
komedijos „Clothes
and Us“ (liet.
Drabužiai ir mes)
pritaikymas lauko
pasirodymams ir
sklaida

77,68

5 500,00

74,75

4 000,00

74,40

6 000,00

IŠ VISO:

22 500,00

Lietuvos cirko
Viešoji įstaiga istorijos almanachas. I
dalis
Asociacija

Šiuolaikinio cirko
dramaturgijos
seminarų ciklas

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities „Cirkas“
(kodas 01-009-01-01-01) projektų įgyvendinimui:
Eil.
Projekto vykdytojo
Projekto vykdytojas
Nr.
teisinė forma
Menų agentūra
„ARTSCAPE“

Vertinimas,
balais

Projekto pavadinimas

Viešoji įstaiga

Klounados spektaklio ,,Skrydis“
sklaida Lietuvoje

73,40

2.2. Taigi Cirkas

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinio cirko spektaklio „Up To
This Point“ sukūrimas ir pristatymas

67,80

2.3. Kolibris

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės klounados spektaklio
„Vytautas“ sukūrimas ir sklaida

65,60

2.4. Klounų teatro studija

Viešoji įstaiga

Klounados muzikinis gatvės spektaklis

64,40

Uždaroji akcinė
2.5. bendrovė „Mūsų
odisėja“

Uždaroji akcinė
bendrovė

Teatralizuotos ekskursijos „Klounada
Kaune“ sukūrimas ir sklaida

59,25

2.1.

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2021 m.
rugsėjo 10 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.
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

