
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ (TOLYGIOS 

KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO ALYTAUS APSKRITYJE PRIORITETAMS) 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. birželio 14 d. Nr. 1LKT-81(1.2) 

Vilnius 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-

488, Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašu 2022 metams, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 7 d. Nr. ĮV-538 „Dėl tolygios kultūrinės raidos projektų 

regionuose sąrašo 2022 metams patvirtinimo“, 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), 20 priedu, 47-51, 56 ir 57, 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, 

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus 

apskrityje prioriteto „Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida“ (kodas 08-002-11-04-17) projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 

Regioninės 

kultūros tarybos 

vertinimas, balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Lazdijų kultūros 

centras 
Viešoji įstaiga 

Tarptautinis akordeonistų 

festivalis „Su meile 

akordeonui“ 

73,63 7 000,00 

1.2.  Pinus sylvestris Viešoji įstaiga 
Profesionalios muzikos 

festivalis „Vasaros sonata“ 
70,77 10 000,00 

1.3.  

Alytaus Jurgio 

Kunčino viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

„Sidabro skrynia. Alberto 

Antanavičiaus eiliuotos 

pasakaitės-romano 

vaikams kūryba, leidyba ir 

sklaida“ 

70,60 3 500,00 

1.4.  
Alytaus kultūros 

centras 
Viešoji įstaiga Alytaus džiazo festivalis 

70,50 7 000,00 



1.5.  
Alytaus miesto 

teatras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Žemės meno simpoziumas 

„ŽYMĖS“ 
69,80 3 700,00 

1.6.  
Lazdijų kultūros 

centras 
Viešoji įstaiga 

Sakralinės muzikos 

festivalis „Clavis coeli“ 
67,88 3 000,00 

1.7.  Kopėčios Viešoji įstaiga 

Rezidencija VisualArts 

Druskininkai 2022: 

„Laisvė ir bunkeris“ 

66,40 4 923,00 

IŠ VISO:  39 123,00 

 

2. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus 

apskrityje prioriteto „Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas“ (kodas 08-002-11-04-17) 

projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 

Regioninės kultūros 

tarybos vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

2.1.  
Dzūkų kultūros 

draugė 
Asociacija 

Žurnalas „Dainava“ – 

dzūkų etninio savitumo 

sklaidos garantas 

77,80 

(taikomas De 

minimis VESP 

pagalbos 

reglamentas) 

5 500,00 

2.2.  
Merkinės muilo 

fabrikas 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Senovės dienų festivalis 

„SAMANOS“ Merkinėje 
72,99 8 000,00 

2.3.  
Lazdijų rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Literatūriniu keliu su 

krašto kūrėjais 
72,10 5 100,00 

2.4.  
Druskininkų 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 
Verpstės festivalis 71,90 3 000,00 

2.5.  

Lietuvos 

tautodailinkų 

sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Asociacija 
Audimo stovykla 

DZŪKIJOS DZYVAI 
70,40 3 500,00 

2.6.  
Lazdijų kultūros 

centras 
Viešoji įstaiga 

Dzūkijos regiono 

liaudiškų šokių festivalis 

„Susuksim sukcinį“ 

68,13 3 600,00 

2.7.  
Varėnos kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 
Polkos festivalis 67,10 3 100,00 

2.8.  

Dzūkijos 

nacionalinio parko 

ir Čepkelių 

valstybinio 

gamtinio rezervato 

direkcija 

Biudžetinė 

įstaiga 

Drevinė bitininkystė iš 

kartos į kartą 
66,70 2 500,00 

IŠ VISO:  34 300,00 



 

3. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus 

apskrityje prioriteto „Tarpsritinis bendradarbiavimas“ (kodas 08-002-11-04-17) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Regioninės 

kultūros 

tarybos 

vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

3.1.  
Varėnos rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 
Čiurlionis kitaip 75,43 4 200,00   

3.2.  
Alytaus 

kraštotyros 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

„Pažintis su 

Anzelmu 

Matučiu. Pasakoja 

muziejaus 

eksponatai“ 

72,50 6 200,00   

3.3.  
Varėnos kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Vasarvidžio 

šokių, muzikos ir 

šviesų šventė 

Varėnoje 

71,30 6 000,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.3–

1.16 sąmatos eil. 

3.4.  Alytaus radijas 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Praeitis tarp mūsų 67,80 3 000,00   

IŠ VISO:  19 400,00 

 

4. Šio sprendimo 1-3 punktuose nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. 

rugpjūčio 17 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. 

5. Šiame sprendime nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos 

projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje. 

6. Šiame sprendime nurodyta finansavimo suma nelaikoma projekto vykdytojui suteikta 

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

7. 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 


