
 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TARPTAUTINIAI MUZIKOS ATLIKIMO MENO 

KONKURSAI“ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. 1LKT-6(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 15 priedo „Programos „Tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ finansavimo 

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

sausio 7 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-1ˡ(1.7)), nusprendžia: 

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ (kodas 08-002-11-04-12) 

projektų įgyvendinimui: 

1.1. projekto „XII Tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas“ 

parengiamieji darbai 2022 m., 2023 m. ir konkurso įgyvendinimas 2024 m.“ įgyvendinimui: 

 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

metai 

Finansavimo 

paskirtis 

Finansavimo 

suma, Eur 

VšĮ Tarptautinių 

kultūros projektų 

centras 

XII Tarptautinis 

Balio Dvariono 

jaunųjų pianistų ir 

smuikininkų 

konkursas 

92,01 2022 

Konkurso 

parengiamiesiems 

darbams 

1 000,00 

VšĮ Tarptautinių 

kultūros projektų 

centras 

XII Tarptautinis 

Balio Dvariono 

jaunųjų pianistų ir 

smuikininkų 

konkursas 

92,01 2023 

Konkurso 

parengiamiesiems 

darbams 

12 500,00 

VšĮ Tarptautinių 

kultūros projektų 

centras 

XII Tarptautinis 

Balio Dvariono 

jaunųjų pianistų ir 

smuikininkų 

konkursas 

92,01 2024 
Konkurso 

įgyvendinimui 
106 500,00 

 

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodytas projekto vykdytojas 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. 

 

 

 

 



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                                                                                                     


