
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ (TOLYGIOS 

KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS APSKRITYJE PRIORITETAMS) 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2022 METAIS 

 

2022 m. birželio 14 d. Nr. 1LKT-83(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 punktais, 

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 Klaipėdos 

apskrityje prioriteto „Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė“ (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.  

Kretingos rajono 

savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 
Rimti vaikiški reikalai 80,49 3 224,00 

1.2.  
Kretingos rajono 

kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Koncertų ciklas 

„Susitikimai su 

klasika...“ 

80,46 5 800,00 

1.3.  

Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tiltai tarp meno ir 

saviraiškos 
79,62 3 290,00 

1.4.  
Šilutės turizmo 

informacijos centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Moliūgų–žibintų 

festivalis „Mes už 

šviesą“ 

77,75 7 770,00 

1.5.  
Šilutės Hugo Šojaus 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Klaipėdos krašto 

konditerijos atradimai 
77,73 5 400,00 



1.6.  
Kretingos rajono 

Salantų kultūros centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Liaudiškasis 

giedojimas: gyvuojanti / 

nykstanti žemaičio 

tapatybės dalis 

76,76 3 700,00 

1.7.  
Palangos kultūros ir 

jaunimo centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Menų festivalis vaikams 

„Kurhauzo nykštukas“ 
75,91 5 300,00 

IŠ VISO:  34 484,00 

 

2. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

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

apskrityje prioriteto „Kultūros ir aplinkos sinergija“ (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.  
Visuomeninė 

organizacija „Forumas“ 
Asociacija Žuvies ir upių keliais 83,69 5 300,00 

2.2.  
Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos 

centras „Agila“ 

Biudžetinė 

įstaiga 

XXIV tarptautinis 

folkloro festivalis 

Neringoje „Tek saulužė 

ant maračių“ 

81,91 17 820,00 

2.3.  
Priekulės kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Vilhelmo teatro 

festivalis 
81,47 9 660,00 

2.4.  
Skuodo rajono kultūros 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinis senųjų 

amatų, archajinės 

muzikos ir karybos 

festivalis „APUOLĖ“ 

2022 

77,91 3 496,00 

IŠ VISO:  36 276,00 

 

3. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

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

apskrityje prioriteto „Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas“ (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 

3.1.  

Kretingos rajono 

savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Bendruomenių sutelktis 

kultūrinių kompetencijų 

ugdymui 

82,92 4 420,00 

3.2.  
Palangos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Inovatyvios 

technologijos 

bibliotekoje 2 

76,63 5 380,00 



3.3.  
Šilutės kultūros ir 

pramogų centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Mokymų ciklas 

„Muzikos ir 

bendruomeniškumo 

sintezė“ 

76,00 5 650,00 

IŠ VISO:  15 450,00 

 

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. 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 


