
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2023 METAIS 

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. 1LKT-147(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 17 priedo „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į 

Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2022 m. spalio 26 d. Ekspertų darbo grupės 

posėdžio protokolas Nr. 3LKT-67(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“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  

Panevėžio apskrities 

Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

 

Biudžetinė 

įstaiga 

Bibliotekų edukatorių 

vadybinių kompetencijų 

gerinimas pasakojimo 

metodais grįstų edukacijų 

plėtrai Panevėžio regione 

79,33 7 000,00 

1.2.  Kino pavasaris 
 

Viešoji įstaiga 

VšĮ „Kino pavasaris“ 

darbuotojų vadybinės 

kvalifikacijos tobulinimas 

2023 m. 

     77,00 3 200,00 

1.3.  Užtaisas Viešoji įstaiga Kūrybiškumo pamokos parke 71,33 8 000,00 

1.4.  
Lentvario kultūros 

rūmai 
Viešoji įstaiga 

Vilniaus apskrities kultūros 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo seminarų ir kūrybinių 

dirbtuvių ciklas 

70,00 3 500,00 

1.5.  
Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Atviras muziejus: lankytojų 

patirčių gerinimas 
68,66 8 000,00 

1.6.  Nepatogus kinas Viešoji įstaiga 

VšĮ „Nepatogus kinas“ 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo mokymai 

68,66 6 000,00 



1.7.  
Šiuolaikinio cirko 

asociacija 
Asociacija 

Lietuvos šiuolaikinio cirko 

menininkų kvalifikacijos 

kėlimas 

66,99 3 000,00 

1.8.  
Kauno apskrities 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Sėkminga komunikacija 

partnerystėms vystyti 
65,33 4 000,00 

1.9.  
Prienų krašto 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Pietų Lietuvos muziejų 

specialistų kūrybinių, 

komunikacinių kompetencijų 

tobulinimas 

64,34 6 000,00 

IŠ VISO: 48 700,00 

 

2. neskirti finansavimo 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 

2.1.  

Vilniaus apskrities 

Adomo 

Mickevičiaus viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Projektinė veikla ir komunikacija. 

Vilniaus regiono bibliotekininkų 

kompetencijų stiprinimas 

58,67 

2.2.  

Klaipėdos rajono 

savivaldybės Jono 

Lankučio viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 
Vadybinių kompetencijų tobulinimas 

bibliotekų specialistams 
58,67 

2.3.  
Apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacija 
Asociacija 

Vadovų kompetencijų tobulinimas 

bibliotekų sektoriaus efektyvumui 

didinti 

57,67 

2.4.  

Panevėžio apskrities 

Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Edukacinių paslaugų vyresnių klasių 

moksleiviams didinimas: bibliotekų ir 

mokyklų dialogas 

56,01 

2.5.  
Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Bibliotekų vadovų emocinio intelekto ir 

psichologinių vadybos kompetencijų 

ugdymas 

55,33 

2.6.  Idėjos ir įvykiai Mažoji bendrija 
Meno rinkos naujienos: galimybės NFT 

ir Metavisatoje 
55,33 

2.7.  
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Biudžetinė įstaiga Kai galime mokytis vieni iš kitų 53,66 

2.8.  
Kauno švietimo 

inovacijų centras 
Biudžetinė įstaiga 

Bibliotekininkų kvalifikacijos 

tobulinimas šiuolaikiškai bibliotekos 

veiklai 

52,00 

2.9.  
Kauno IX forto 

muziejus 
Biudžetinė įstaiga 

Kultūros įstaigos darbuotojų vadybinės 

kvalifikacijos kėlimas 
50,00 



2.10.  WoW University Viešoji įstaiga 
Kultūros darbuotojų ateities įgūdžių 

tobulinimas 
48,66 

2.11.  
Klaipėdos apskrities 

Ievos Simonaitytės 

biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 
Bibliotekų vadybininkų kvalifikacijos 

kėlimas: veikla ir žmonės  
46,01 

2.12.  Žaliasis regionas Viešoji įstaiga 
Kultūros darbuotojų kompetencijų 

kėlimas, suteikiant gido kvalifikaciją 
42,00 

2.13.  
Lietuvos 

demokratiškumo 

ugdymo kolegija 

Asociacija 
Kompetencijų tobulinimas: kūrybinės 

inovacijos ir darni aplinka (KIDA) 
37,67 

2.14.  
Lietuvos 

savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacija 

Asociacija 
Tvari bibliotekų ateitis: Oslo 

(Norvegija) viešosios bibliotekos patirtis 
34,33 

2.15.  
Techninių erdvių 

asociacija 
Asociacija 

Fabricademy 2022-2023 programa ir 

įgytų žinių skleidimas bei įveiklinimas 
30,00 

2.16.  
Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Skaitymo revoliucija – skaitymo 

skatinimo vadovas viešųjų bibliotekų 

specialistams 

15,00 

2.17.  
Visagino kultūros 

centras 
Biudžetinė įstaiga 

Visagino, Zarasų ir Molėtų kultūros 

centrų darbuotojų edukacinė kelionė į 

Suomijos ir Estijos kultūros centrus 

7,67 

 

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. 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 

 


