LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI
KULTŪRINĖ RAIDA“ (TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO VILNIAUS
APSKRITYJE PRIORITETAMS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2021 METAIS
2021 m. liepos 13 d. Nr. 1LKT-92(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. ĮV488 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. ĮV-865 redakcija), Tolygios
kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m.
liepos 12 d. įsakymu Nr. ĮV-877 „Dėl tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose 2021 metams sąrašo
patvirtinimo“, 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 2021 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-811 redakcija), 20 priedu, 47-52, 57 ir 58
punktais, n u s p r e n d ž i a:
1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto
„Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir
sklaida“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Regioninės
Projekto
kultūros
vykdytojo
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
tarybos
teisinė
vertinimas,
forma
balais
Biudžetinė
Vandens muzika
įstaiga

78,49

7 360,00

Širvintų rajono
savivaldybės Igno
1.2.
Šeiniaus viešoji
biblioteka

Biudžetinė Kūrybos ir saviraiškos
įstaiga keliu

77,30

2 840,00

Švenčionių r. sav.
1.3.
viešoji biblioteka

Vaikų dienos stovykla
Biudžetinė
„Pažinimo
įstaiga
stovykl@2021“

76,49

6 900,00

Biudžetinė Kuriame miesto istoriją
įstaiga – 3

76,14

4 900,00

Širvintų rajono
1.5. savivaldybės kultūros
centras

Populiarios klasikinės
Biudžetinė
muzikos festivalis
įstaiga
„Appassionato“

75,62

5 500,00

Šalčininkų rajono
1.6. savivaldybės kultūros
centras

Biudžetinė
Diena su Lėle
įstaiga

75,59

3 500,00

1.1.

1.4.

Elektrėnų kultūros
centras

Finansavimo suma,
Eur

Švenčionėlių miesto
kultūros centras

Trakų rajono
1.7. savivaldybės viešoji
biblioteka

Biudžetinė TRIO:
įstaiga dailė+muzika+poezija

75,07

2 700,00

Pabradės miesto
1.8.
kultūros centras

Pučiamųjų orkestrų
Biudžetinė
festivalis ,,Sidabriniai
įstaiga
vasaros akordai“

73,00

4 621,60

Širvintų rajono
1.9. savivaldybės kultūros
centras

Klasikinės muzikos ir
Biudžetinė džiazo sklaidos
įstaiga projektas „Labas,
muzika!“

72,07

5 100,00

Trakų rajono
1.10. savivaldybės viešoji
biblioteka

Biudžetinė
Migruojantis kinas 2021
įstaiga

71,86

1 800,00

70,79

4 287,00

1.11. Trakų kultūros centras

Viešoji
įstaiga

XIII tarptautinis džiazo
festivalis ,,Galvė jazz
fiesta“

Viso:

49 508,60

2. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto
„Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą“ (kodas 01-009-01-0222) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Regioninės
Projekto
kultūros
vykdytojo
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
tarybos
teisinė
vertinimas,
forma
balais

Finansavimo suma,
Eur

Švenčionių verslo ir
2.1. turizmo informacijos
centras

Bėlio, Bėlaičio ir
Sėtikio ežerų
Biudžetinė
mikroregiono tyrimai ir
įstaiga
pritaikymas kultūriniam
turizmui

76,15

7 720,00

Širvintų rajono
2.2. savivaldybės kultūros
centras

Rudens lygiadienio ir
Biudžetinė
baltų vienybės šventė
įstaiga
Kernavėje

75,47

7 250,00

Švenčionėlių miesto
kultūros centras

Biudžetinė
Elektro kupolė
įstaiga

74,00

7 050,00

Švenčionėlių miesto
kultūros centras

Tęstinis regioninis
liaudiškų kapelų ir
Biudžetinė
kaimo muzikantų
įstaiga
festivalis „Ant Sarios
krantų“

73,14

4 050,00

2.3.

2.4.

Etnomuzikavimo
tradicijų išsaugojimas ir
Biudžetinė sklaida: liaudiškos
įstaiga muzikos kapelos
„Kaimynai“ filmo
sukūrimas

72,61

6 350,00

Širvintų rajono
2.6. savivaldybės kultūros
centras

Širvintų rajono tautinio
paveldo leidinys
Biudžetinė „Margas krašto raštas“
įstaiga (sąlyginis pavadinimas),
spauda, leidyba,
pristatymas

71,85

4 250,00

Širvintų rajono
2.7. savivaldybės kultūros
centras

KERNAVĖS
TAUTOSAKA.
Kernavė – nemieganti
Biudžetinė žemė: legendos, sakmės,
įstaiga mitinės būtybės
(edukacinio leidinio
parengimas ir
pristatymas)

70,08

5 000,00

Trakų rajono
2.8. savivaldybės viešoji
biblioteka

Keliauk po Lentvarį su
Biudžetinė
virtualiais knygų
įstaiga
herojais

69,50

4 187,00

Biudžetinė Vilniaus apskrities
įstaiga tautodailės darbų paroda

69,22

2 000,00

2.5.

2.9.

Švenčionių miesto
kultūros centras

Pabradės miesto
kultūros centras

Viso:

47 857,00

3. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioriteto „Regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų
įgyvendinimui:

Eil.
Projekto vykdytojas
Nr.

Projekto
vykdytojo
teisinė
forma

3.1. Vievio kultūros centras

Biudžetinė Kultūrų tiltas: Vievis
įstaiga
– Pernu

3.2. Choras "CON MOTO"

Asociacija

Projekto
pavadinimas

Kviečia tarptautinė
scena

Regioninės
kultūros
tarybos
vertinimas,
balais

Finansavimo suma,
Eur

81,99

4648,00

77,54

8777,25

Viso:

13 425,25

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2021 m.
rugsėjo 7 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

