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2022 m. birželio 22 d. Nr. F-79 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo 

taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo 

taisyklių patvirtinimo“ 68 ir 84 punktais, įvertinęs Dokumentinio kino projektų vertinimo ekspertų 

komisijos rekomendaciją (2022 m. birželio 10 d. elektroninės apklausos protokolas) bei atsižvelgdamas 

į VšĮ „Ketvirta versija“ 2022 m. gegužės 2 d. prašymą ir 2022 m. birželio 9 dienos ĮI Šarūno Barto 

studijos „Kinema“ prašymą: 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 

d. įsakymą Nr. F-18 „Dėl dokumentinio kino projektų valstybinio finansavimo iš 2022 m. Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų“: 

1.1. 1.4. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.4. „VšĮ „Ketvirta versija“ dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbų projektui „Toks 

ponas Romanas Kacevas“ – 15 900 EUR. Bendra rekomenduojama valstybinio finansavimo suma per 

2022-2023 metus yra 53 000 Eur. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo 

intensyvumas – 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos.“ 

1.2. 1.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.3. IĮ Šarūno Barto studija „Kinema“ dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbų 

projektui „Lagūna“ – 90 000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos 

finansavimo intensyvumas – 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos.“ 

 

2. Nustatau, 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. 

 

 

 

Direktorius                                                                                    Laimonas Ubavičius 
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