
 
 

 

 
 

LIETUVOS KINO CENTRO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIDYBINIO KINO PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO NESKYRIMO IŠ  

2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 

 

2023 m. vasario 20 d. Nr. F-34 

Vilnius 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kino įstatymo 7 straipsniu, Parengiamųjų filmo ir 

gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-248 „Dėl parengiamųjų filmo  ir gamybos darbų projektų 

valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 68 punktu, Lietuvos kino centro prie Kultūros 

ministerijos 2023 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. F-1 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų kino valstybinio 

finansavimo projektams bendrųjų apimčių nustatymo 2023 m.“ 1.1.6.2. papunkčiu bei 

atsižvelgdamas į Vaidybinių filmų parengiamųjų darbų ekspertų komisijos individualius vertinimus 

ir šios komisijos rekomendacijas (Vaidybinių filmų parengiamųjų darbų ekspertų komisijos 2023 m. 

vasario 15 d. baigiamojo posėdžio protokolas Nr. 3) bei į vaidybinių filmų parengiamųjų darbų 

projektų vertinimo rezultatų suvestines, sudarytas pagal atskiras projektų kategorijas: 

1. N e s k i r i u: 

         1.1. valstybinio finansavimo iš 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbų projektams: 

         1.1.1. UAB „The Magic“ vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbų projektui 

„Šaltis“; 

         1.1.2. UAB „Protea solution“ vaidybinio kelių dalių filmo vieno sezono vystymo darbų 

projektui „Tušti kambariai“; 

        1.2. valstybinio finansavimo iš 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vaidybinio 

ilgametražio filmo vystymo darbų projektams, kuriems ekspertų skirtų balų vidurkis yra  mažesnis 

nei 28 balai: 

        1.2.1. VšĮ „Fralita Films“ vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų projektui „Karo 

išskirti“; 

       1.2.2. MB „Laukite tęsinio“ vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų projektui „Jėzaus 

sugrįžimas“; 

        1.2.3. UAB „Be Tabu“ ir Ko“ vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų projektui 

„Kondensatorius“; 



 
 

        1.2.4. UAB „Baltic Productions“ vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų projektui 

„Nepriklausomybės vaikas“; 

        1.2.5. VšĮ „Socialinės atsakomybės projektai“ vaidybinio ilgametražio filmo vystymo darbų 

projektui „Traumšaizešturm“; 

         1.3. valstybinio finansavimo iš 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų projektams, kuriems ekspertų skirtų balų 

vidurkis yra  mažesnis nei 13 balų: 

          1.3.1. VšĮ „Film Bees“ vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų projektui 

„Palikit bagažą“; 

    1.3.2. VšĮ „Film Bees“ vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų projektui 

„Psichoterapeutas“; 

         1.3.3. MB „Studio Mitkus“ vaidybinio ilgametražio filmo scenarijaus kūrimo darbų projektui 

„Žaidimas su laiku“. 

    2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka – Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai, adresu Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka – Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų 

g. 2, 01102 Vilnius, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos Lietuvos kino centro prie 

Kultūros ministerijos interneto svetainėje adresu www.lkc.lt. 
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