
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS SRITIES „ŠOKIS“ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. birželio 23 d. Nr. 1LKT-103(1.2) 

 Vilnius  

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi 2018 m. gruodžio 7 d. Europos Komisijos reglamentu 

(ES) 2018/1923 „Kuriuo iš dalies keičiamos Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 360/2012 nuostatos, 

susijusios su šio reglamento taikymo laikotarpiu“ (toliau – De minimis VESP reglamentas), 2020 m. 

liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 1407/2013 pratęsiant jo galiojimą ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 pratęsiant jo 

galiojimą ir įtraukiant patikslinimus, 2020 m. spalio 13 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/1474 

„Kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo ir laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo dėl 

COVID-19 pandemijos poveikio sunkumų patiriančioms įmonėms iš dalies keičiamas Europos komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 360/2012, 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 Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Gairės), 47–51, 56 

ir 57 punktais, Gairių 1 priedo nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo 

grupės išvadas (2022 m. gegužės 31 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-50(1.7)), 

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos srities „Šokis“ (kodas 08-002-11-03-01) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  
Krantų 

redakcija 
Asociacija 

Prieš 

devyniasdešimt 

metų. Penki baleto 

spektakliai iš 

Valstybės teatro 

repertuaro 

85,00 15 800,00  

1.2.  
Ulna šokio 

trupė 

Viešoji 

įstaiga 

Šokio spektaklis - 

ekskursija „Pakopa 

po pakopos“ 

sukūrimas ir 

sklaida 

83,00 28 000,00  

1.3.  
7 meno 

dienos 

Viešoji 

įstaiga 

Nuolatinė šokio 

kritika 
82,80 

4 000,00 

(taikomas De 

minimis VESP 

reglamentas) 

Išlaidos, nurodytos 

sąmatos 1.3-1.5; 

2.1-2.3 eilutėse 

 



1.4.  
Urbanistinio 

šokio teatras 

„Low Air“ 

Viešoji 

įstaiga 

Vilniaus miesto 

šokio teatro Low 

Air spektaklio 

paaugliams „me 

two / Savoj 

Krūvoj“ 

pristatymas 38-

ajame festivalyje 

jaunimui 

„Westwind 

Festival“ 

Vokietijoje 

79,20 15 000,00  

1.5.  
Meno ir 

mokslo 

laboratorija 

Asociacija 

Spektaklio  „Šokis 

objektui ir vaikui“ 

pristatymas 

Baltijos šokio 

platformoje Taline 

77,80 5 500,00  

1.6.  
Be 

kompanijos 

Viešoji 

įstaiga 

Šiuolaikinio šokio 

filmo „Atsinešiau 

su savimi“ 

sukūrimas ir 

sklaida 

77,60 8 000,00  

1.7.  Baletas jums 
Viešoji 

įstaiga 

Lietuvos ir 

Ukrainos baleto 

šokėjų pasirodymai 

šalies regionuose 

77,20 13 000,00  

1.8.  
Kirtimų 

kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Judesio raiškos 

tyrinėjimo 

seminarų serija 

76,40 3 500,00  

1.9.  
Menininkų 

grupė 

„Žuvies akis“ 

Asociacija 

Garso ir judesio 

projektas 

„Nemiga“ 

76,20 9 000,00  

    IŠ VISO: 101 800,00  

 

2. neskirti finansavimo šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos srities „Šokis“ (kodas 08-002-11-03-01) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas Vertinimas, balais 

2.1.  
Visagino kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Visagino baleto pirmojo spektaklio 

sukūrimas 
76,00 

2.2.  Violončelių muzika Viešoji įstaiga 
Audiovizualinė instaliacija 

„Vidurnakčio Bloksbergo solo“ 
75,20 

2.3.  Monoklis Viešoji įstaiga 
Judesio spektaklio „Agus ir 

monstriukai“ sklaida regionuose 
74,60 



2.4.  
Kauno šokio teatras 

„Aura“ 

Biudžetinė 

įstaiga 
Kiti 74,20 

2.5.  
Anykščių kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Šokio kūrybinių dirbtuvių ciklas 

„Kalbantys kūnai“ 
73,40 

2.6.  
Kauno šokio teatras 

„Aura“ 

Biudžetinė 

įstaiga 
Atrask 73,40 

2.7.  Senųjų menų studija Viešoji įstaiga 
Baroko muzikos ir šokio spektaklio 

„Mulier“ pristatymas ir sklaida 
71,60 

2.8.  
Urbanistinio šokio 

teatras „Low Air“ 
Viešoji įstaiga 

Sociokultūrinės įtraukties šokio ciklas 

„em(power)less“ 
71,40 

2.9.  
Vyčio Jankausko 

šokio teatras 
Viešoji įstaiga 

Vyčio Jankausko šokio teatro 

spektaklių sklaida 
71,25 

2.10.  
Urbanistinio šokio 

teatras „Low Air“ 
Viešoji įstaiga 

Šokio spetaklio „Vyrsmas“ (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas ir premjera 
70,80 

2.11.  
Šokio teatras 

„Dansema“ 
Viešoji įstaiga 

Išsaugokime ateitį: Lietuvos ir 

Ukrainos šokio spektakliai Ukrainos 

vaikams 

70,40 

2.12.  
Urbanistinio šokio 

teatras „Low Air“ 
Viešoji įstaiga 

Tyriamasis kūrybinis darbas - šokio 

spektaklis „HI FI“ (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas 

70,40 

2.13.  Be kompanijos Viešoji įstaiga 
Šiuolaikinio šokio instaliacijos „AŠ 

JŪRA TU“ sukūrimas ir sklaida 
69,00 

2.14.  Degu Viešoji įstaiga Projekto L’Inconnu sukūrimas 67,40 

2.15.  Lindyhop.lt klubas Asociacija 

Lietuvos autentinio džiazo šokių ir 

muzikos atlikėjų festivalis ALL 

LITHUANIAN WEEKEND 2022 

65,60 

2.16.  Kiti krantai Viešoji įstaiga 
Čekų šokio spektaklio VEDLYS 

pristatymas 
65,60 

2.17.  
Šokančio ruonio 

kompanija 
Viešoji įstaiga 

Šiuolaikinio šokio spektaklio - video 

instaliacijos „Lonely planet” (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas ir premjeros 

64,60 

2.18.  Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga 
Šokio ritualo „Puta“ sukūrimas ir 

sklaida 
63,20 

2.19.  
Lietuvos urbanistinio 

šokio asociacija 
Asociacija 

Spektaklio - diskusijos „Sriuba“ 

sukūrimas ir sklaida 
63,00 

2.20.  Svingo rojus Viešoji įstaiga 
Edukacinis džiazo muzikos ir šokio 

šou „Svinguojančios Lukiškės“ 
62,60 

2.21.  Garsai ir dienos Viešoji įstaiga Šokio spektaklis „Veidrodis“ 62,20 

2.22.  Azijos menų centras Viešoji įstaiga 

Lietuvos ir Indijos menininkų šokio 

spektaklio „Tėkmė“ sukūrimas ir 

sklaida 

56,00 



2.23.  

Anykščių rajono 

tautinių šokių 

ansamblio „Gojus“ 

klubas 

Asociacija 
Lietuvos aristokratiško ir liaudiško 

šokio paveldo puoselėjimas 
55,40 

2.24.  58 sapnai Asociacija 

„Baletas negali turėti pabaigos“. 

Knyga, skirta baleto pedagogei 

Jolantai Vymerytei (darbinis 

pavadinimas) 

54,80 

2.25.  
Lentvario kultūros 

rūmai 
Viešoji įstaiga 

Liaudiškų šokių šventė „Dzūkais 

esame mes gimę...“ 
52,40 

2.26.  Kitos veiklos Viešoji įstaiga Juodoji diena 50,25 

2.27.  
Panevėžio rajono 

Krekenavos kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Šokių festivalis - konkursas 

„Variacijos“ 
45,80 

2.28.  Kandela Viešoji įstaiga Šokio kultūra ir menas 28,00 

 

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

rugpjūčio 26 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. Šio sprendimo 1 punkte nurodyta finansavimo suma nelaikoma projekto vykdytojui suteikta 

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

6. 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 


