
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS  

„STRATEGINIS MĖGĖJŲ MENO RENGINIŲ FINANSAVIMAS“  

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. vasario 11 d. Nr. 1LKT-25(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 2 priedo „Programos „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ finansavimo 

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

vasario 1 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-28(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 „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ (kodas 08-002-11-04-01) 

projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Kauno kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 
Kauno dainų ir šokių šventė 93,40 37 000,00 

1.2.  
Marijampolės dainos 

mylėtojų klubas  
Asociacija 

Tarptautinis sakralinės 

muzikos festivalis 

,,Džiūgaukim... Aleliuja – 

2022–2024“ 

88,00 30 000,00 

1.3.  
Klaipėdos miesto 

chorinė bendrija 

,,Aukuras“ 

Asociacija 
Vakarų Lietuvos krašto dainų 

šventė 
87,60 25 000,00 

1.4.  
Klaipėdos miesto 

chorinė bendrija 

,,Aukuras“ 

Asociacija 
Tarptautinis Stasio Šimkaus 

chorų konkursas 
87,25 25 000,00 

1.5.  
Lietuvos chorų 

sąjunga 
Asociacija 

Festivalis-akcija ,,Lietuvos 

berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ 

86,25 7 000,00 

1.6.  
Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių, 

ansamblių ir šokių studijų 

konkursinis festivalis 

,,Aguonelė“ 

85,80 25 000,00 



1.7.  
Šiaulių kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Respublikinės moksleivių 

folklorinių šokių varžytuvės 

,,Patrepsynė“ 

83,20 12 000,00 

1.8.  
Plungės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

teatrų festivalis-kūrybinė 

laboratorija Mažoji 

Melpomenė 

83,00 18 000,00 

1.9.  
Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Aukštųjų mokyklų studentų 

chorų festivalis 
82,00 20 000,00 

1.10.  
Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Skudutininkų ansamblių, ragų 

ir daudyčių pūtėjų festivalis 

„Dudutis“ 

81,40 8 000,00 

1.11.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

kultūros centras 

Žvejų rūmai 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinis moterų chorų ir 

vokalinių ansamblių 

festivalis-konkursas ,,Vox 

Maris“ 

74,40 3 000,00 

IŠ VISO: 210 000,00 

 

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

balandžio 15 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. 

3. 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 


