
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. 1LKT-2(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, 57 ir 59 

punktais, Gairių 17 priedo „Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir 

atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2022 m. sausio 19 d. Ekspertų 

darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT- 5¹(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 „Kvalifikacijos kėlimas“ (kodas 08-002-11-04-14) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  

Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

IDĖJŲ PAVARA: 

kultūros produktų 

vystymas 

sutelktinio 

finansavimo 

platformų pagalba 

93,66 4 600,00  

1.2.  
Kauno apskrities 

viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Sutelktinis 

finansavimas –  

idėjoms ir 

bendradarbiavimui 

90,33 4 500,00  

1.3.  

Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovų bendrųjų 

vadybos ir 

komunikacijos 

kompetencijų 

tobulinimas 

86,00 6 100,00  

1.4.  
Urbanistinio 

šokio teatras 

„Low Air“ 

Viešoji 

įstaiga 

Tarptautinio turinio 

ir kvalifikacijos 

kėlimo ir programa 

79,34 8 700,00  



1.5.  

Klaipėdos 

apskrities viešoji 

I. Simonaitytės 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Sutelktinio 

finansavimo 

valdymas: nuo 

idėjos iki 

įgyvendinimo  

76,67 4 600,00  

1.6.  

Plungės rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Plungės rajono 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

struktūrinių 

teritorinių padalinių 

darbuotojų 

kūrybinių 

kompetencijų 

stiprinimas 

76,33 2 000,00  

1.7.  
Lietuvos 

Grafinio Dizaino 

Asociacija 

Asociacija 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

dizaineriams 

76,01 8 400,00  

1.8.  Kino pavasaris 
Viešoji 

įstaiga 

VšĮ „Kino 

pavasaris“ 

darbuotojų 

vadybinės 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

73,34 5 900,00 
Išlaidos, nurodytos 

1.1 sąmatos eil. 

1.9.  
Šakių rajono 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Biudžetinė 

įstaiga 

Sutelktinio 

finansavimo 

galimybės kultūros 

sektoriui 

72,00 8 100,00  

1.10.  Be kompanijos 
Viešoji 

įstaiga 

Šiuolaikinio šokio 

organizacijos „Be 

kompanijos“ 

edukacinių projektų 

ciklas „Be 

edukacijos – be 

ateities“ 

68,00 7 000,00 

Išlaidos, nurodytos 

1.3, 1.5, 1.6 ir 1.7 

sąmatos eil. 

IŠ VISO: 59 900,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos srities „Kvalifikacijos kėlimas“ (kodas 08-002-11-04-14) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Vilniaus ir Alytaus regiono 

bibliotekų specialistų 

kompetencijų kėlimas 

67,67 

2.2.  Muzikos sala Viešoji įstaiga 
V tarptautinė pianistų 

koncertmeisterių konferencija 
66,67 



2.3.  
Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
Biudžetinė įstaiga 

Atviras muziejus: lankytojų 

patirčių gerinimo projektas 
65,33 

2.4.  
Kultūros paveldo 

ekspertų asociacija 
Asociacija 

Teorinių ir praktinių paskaitų 

ciklas „Ekspertai – 

specialistams“ 

65,00 

2.5.  
Lietuvos nacionalinis 

dailės muziejus 
Biudžetinė įstaiga 

Muziejininkų, dirbančių kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimo 

srityje, mokymai 

62,67 

2.6.  
Lietuvos varinių 

pučiamųjų instrumentų 

orkestrų asociacija 

Asociacija 

Kvalifikacijos kėlimo programa 

Lietuvos pučiamųjų instrumentų 

orkestrų vadovams ir 

dirigentams 

60,00 

2.7.  
Apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacija 
Asociacija 

AVBA specialistų kvalifikacijos 

kėlimo programa 
58,66 

2.8.  Pro partners Viešoji įstaiga Nuo renginio iki festivalio 54,34 

2.9.  Klaipėdos universitetas Viešoji įstaiga 

„Pianistų rengimo tarptautiniams 

konkursams papildomas 

aspektas: atviros meistriškumo 

paskaitos ir pamokos“ XXII 

seminaras ir tarptautinis 

kamerinės muzikos festivalis 

GAUDEAT MUSICA! 

54,34 

2.10.  Magnificat leidiniai Viešoji įstaiga 

Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas siekiant didesnio 

leidybos paslaugų/ produktų 

žinomumo ir prieinamumo 

visuomenei 

53,00 

2.11.  
Aktualios muzikos 

projektai 
Viešoji įstaiga 

Išplėstinių vokalinių technikų 

tobulinimas: balso formavimas, 

instrumentinis teatras ir laisvoji 

improvizacija 

51,67 

2.12.  
Lietuvių liaudies 

instrumentinės muzikos 

draugija „Kanklės“ 

Asociacija 

Liaudies instrumentų, mokytojų 

ir vadovų kūrybinė laboratorija 

2022  

43,34 

2.13.  Vaikų ugdymas Viešoji įstaiga 

STEAM integruotas ugdymas, 

taikant meno edukacijos 

elementus 

41,67 

2.14.  Inteligentiška Mėsa Viešoji įstaiga 

Kursas ateities studijų ir 

strategijos įtraukimas į meno 

praktikas 

37,67 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. 

balandžio 12 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 nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos 

projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje. 



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 


