
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KŪRYBINĖS BENDRUOMENIŲ INICIATYVOS“ (2 

FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2023 METAIS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. 1LKT-156(1.2) 

 Vilnius  

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi 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 10 priedo „Programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ finansavimo sąlygos“ 

nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2022 m. spalio 

25 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-66(1.7)), n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ 2 finansuojamos veiklos „Mažosios 

Lietuvos kultūros sostinės“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  

Visuomeninė 

organizacija Platelių 

bendruomenė 

 

Asociacija 

 

Plateliai – mažoji Lietuvos 

kultūros sostinė 2023 

 

87,34 

 

17 700,00 

 

IŠ VISO: 17 700,00 

 

 2. neskirti finansavimo šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ 2 finansuojamos veiklos „Mažosios 

Lietuvos kultūros sostinės“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Biržų rajono 

Pačeriaukštės kaimo 

bendruomenė 

Asociacija 
Pačeriaukštė – mažoji Lietuvos kultūros 

sostinė 2023 
59,67 

2.2.  
Marcinkonių kaimo 

bendruomenė 
Asociacija 

Marcinkonys – mažoji Lietuvos kultūros 

sostinė 2023 m. 
59,67 

2.3.  
Kulautuvos 

bendruomenės 

centras 

Asociacija 
Kulautuva – Lietuvos mažoji kultūros 

sostinė 2023 
58,33 



2.4.  
Baraginės kaimo 

bendruomenė 
Asociacija 

Baraginė – mažoji Lietuvos kultūros 

sostinė 2023 
57,34 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodytas projekto vykdytojas 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. 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 

 


