LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„TĘSTINIAI MĖGĖJŲ MENO RENGINIAI“ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO
2021 METAIS
2020 m. gruodžio 9 d. Nr. 1LKT-163(1.2)
Vilnius
Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7 straipsnio
3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo
gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-1304 redakcija), (toliau –
Gairės) 47–52, 57, 58 ir 60 punktais, Gairių 2 priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos
programos „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į
Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2020 m. lapkričio 25 d. Ekspertų darbo grupės
posėdžio protokolas Nr. 3LKT-97(1.7)), n u s p r e n d ž i a:
1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“ projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Projekto
Projekto vykdytojo
vykdytojas
teisinė
forma

Lietuvos
nacionalinis
1.1.
kultūros
centras

Projekto pavadinimas

2021 m. Lietuvos vaikų ir
moksleivių - lietuvių
Biudžetinė
liaudies kūrybos atlikėjų įstaiga
konkursas
TRAMTATULIS

Druskininkų
2021 m. Lietuvos
Biudžetinė
1.2. kultūros
pasakotojų konkursas
įstaiga
centras
„Žodzis žodzį gena“
Lietuvos
varinių
pučiamųjų
1.3.
instrumentų
orkestrų
asociacija

Lietuvos pučiamųjų
Asociacija instrumentų orkestrų
čempionatas

Lietuvos
nacionalinis
1.4.
kultūros
centras

Studentų liaudiškos
Biudžetinė
muzikos festivalis
įstaiga
„LINKSMINKIMOS“

Vertinimas, Finansavimo Nefinansuojamos
balais
suma, Eur projekto išlaidos

81,75

27 000,00

80,00

9 000,00

77,20

76,75

28 000,00

Išlaidos,
nurodytos 1.9
sąmatos eil.

15 000,00

Išlaidos,
nurodytos 1.7
sąmatos eil.

Kupiškio
XXV kartų teatrų
rajono
Biudžetinė festivalis „Pienių medus“,
1.5. savivaldybės
įstaiga „Pienių vynas“, „Pienės
kultūros
pūkas“
centras
Lietuvos
varinių
pučiamųjų
1.6.
instrumentų
orkestrų
asociacija

Tarptautinis maršinių
orkestrų šokių ir
Asociacija būgnininkų grupių
festivalis-konkursas
„BALTIC 2021“

74,60

9 250,00

73,00

13 100,00

Išlaidos,
nurodytos 1.11
sąmatos eil.

Klaipėdos
miesto
Tarptautinis moterų chorų
savivaldybės Biudžetinė ir vokalinių ansamblių
1.7.
kultūros
įstaiga festivalis-konkursas ,,Vox
centras Žvejų
Maris“
rūmai

72,60

10 000,00

Išlaidos,
nurodytos 1.3
sąmatos eil.

Kretingos
rajono
1.8.
kultūros
centras

Biudžetinė Liaudiškų kapelų šventė
įstaiga „Grok, žemaiti!“

72,20

6 550,00

Anykščių
1.9. kultūros
centras

Tarptautinis lietuviškų
Biudžetinė
mėgėjų teatrų festivalis
įstaiga
„Artimi“

72,20

12 000,00

70,60

8 000,00

Širvintų
rajono
Aukštaitijos regiono
Biudžetinė
1.10. savivaldybės
sutartinių šventė
įstaiga
kultūros
„Sutarjela“
centras
Marijampolės
XXII tarptautinis
dainos
sakralinės muzikos
1.11. mylėtojų
Asociacija festivalis
klubas
„Džiūgaukim...Aleliuja „Suvalkija“
2021“

Išlaidos,
nurodytos 1.6
sąmatos eil.

70,40

12 000,00

Išlaidos,
nurodytos 4.1, 4.2
sąmatos eil.

Lietuvos Sūduvos krašto
vaikų ir jaunimo liaudiškų
Biudžetinė
šokių konkursinis
įstaiga
festivalis ,,Supynėm šokių
pynę“

70,00

12 000,00

Išlaidos,
nurodytos 1.11,
1.12 sąmatos eil.

„Lietuvos Šiaurės krašto
Šiaulių rajono
suaugusiųjų liaudiškų
savivaldybės Biudžetinė
1.13.
šokių kolektyvų
kultūros
įstaiga
konkursas-festivalis „Suk,
centras
suk ratelį - 2021“

68,20

10 000,00

Ukmergės
1.14. kultūros
centras

68,00

6 600,00

Vilkaviškio
1.12. kultūros
centras

Kamerinių ir vokalinių
Biudžetinė
ansamblių konkursinė
įstaiga
šventė „Šventosios gaida“

Lietuvos
nacionalinis
1.15.
kultūros
centras

Biudžetinė Lietuvos aukštųjų
įstaiga mokyklų chorų festivalis

67,50

15 000,00

Lietuvos
nacionalinis
1.16.
kultūros
centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo
Biudžetinė
teatrų apžiūra-šventė
įstaiga
„Šimtakojis“

63,75

9 500,00

Išlaidos,
nurodytos 1.13
sąmatos eil.

IŠ VISO: 203 000,00
2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo artimiausiu laikotarpiu nuo
2021 m. sausio 15 d. iki 2021 m. birželio 1 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. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos
projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje.
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

Daina Urbanavičienė

