
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KULTŪROS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS“ (1 

FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2023 METAIS 

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. 1LKT-149(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 (toliau – 

Gairės), 47–51, 56 ir 57 punktais, Gairių 14 priedo „Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ 

finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės 

išvadas (2022 m. lapkričio 7 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-72(1.7)), 

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ 1 finansuojamos veiklos „Kultūros startuoliai“ projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Structurum Mažoji bendrija 

Nešiojamas muzikos 

sintezatorius (II) 
83,75 

15 800,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.2.  
Julijos namai 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Kultūros startuolio „Slapta 

meilė“ vystymas ir plėtra į 

Lenkijos rinkas 

81,75 
13 000,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.3.  
 Tag of Joy 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Nuotykinio kompiuterinio 

žaidimo koncepcijos 

vystymas 

80,66 
12 400,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.4.  
Meniniai tyrimai 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Žmogus–linksmalazdė: 

žmogaus judesiais valdoma 

sistema scenos menų 

robotikai 

76,00 
16 000,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 



1.5.  
Tag of Joy 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Naratyvinio nuotykių 

žanro žaidimo „Crowns 

and Pawns: Kingdom of 

Deceit“ vertimas į lietuvių 

kalbą ir sklaida Lietuvos 

auditorijai 

73,60 
4 200,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.6.  
Structurum Mažoji bendrija Kultūros Dokas 72,25 

11 000,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.7.  
Pasak Viešoji įstaiga 

Remote Player 

atnaujinimas 
72,00 

15 000,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.8.  
Reklamos planas Mažoji bendrija Knygnešiai 66,60 

12 600,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

1.9.  
Medžiagotyra Viešoji įstaiga 

Biologiškai skaidžių 

pakuočių iš dumblių 

pagrindu sukurtos 

medžiagos viešinimas, 

įvedimas į rinkas, 

populiarinimas Lietuvoje ir 

užsienyje 

64,25 
8 965,00 

(taikomas De 

minimis reglamentas) 

IŠ VISO: 108 965,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ 1 finansuojamos veiklos „Kultūros startuoliai“ projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas Vertinimas, balais 

2.1.  
SUPER HOW 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 
Superhow.ART 63,00 

2.2.  
Genomika 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Čiurlionis ir „DNR paveikslas nr. 1“ 

kūrinio įvedimas į NFT rinką 
58,40 

2.3.  
Audiovizualinių 

projektų asociacija 
Viešoji įstaiga School of Inspiration 53,60 

2.4.  
Pasaulio virtuvė Viešoji įstaiga 

Transmedialaus projekto koncepcijos 

vystymas 
53,20 



2.5.  
Editorial Viešoji įstaiga 

Editorial platformos kūrinių 

pardavimui sukūrimas 
50,20 

2.6.  
Revivo Images Viešoji įstaiga 

Kūrybinių industrijų atstovų 

pakartotinis pasaulio atvirųjų 

skaitmeninių vaizdų kolekcijų 

naudojimas 

50,00 

2.7.  
Vilnius Tech Viešoji įstaiga Platforma 45,00 

2.8.  
Fontano kambarys Viešoji įstaiga Meno putos 42,80 

2.9.  
Tuku tuku Mažoji bendrija 

MB „Tuku tuku“ kultūros startuolis - 

interaktyvi orientacinių 

pasivaikščiojimų aplikacija. 

42,00 

2.10.  
Gimties gijos Viešoji įstaiga 

Inovatyvaus, edukacinio projekto 

„Milžinų slėnis“ pirminės stadijos 

vystymas (idėjų išgryninimas ir 

vizualizacijų rengimas.) 

36,00 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 

13 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. Šio sprendimo 1 punkte nurodyta finansavimo suma nelaikoma projekto vykdytojui suteikta 

valstybės pagalba pagal De minimis pagalbos reglamentą, nebent sprendime nurodyta kitaip. 

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

  

   


