
 
 

 

 
 

LIETUVOS KINO CENTRO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DOKUMENTINIO KINO PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO IŠ 2022 M. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 

 

2022 m. liepos 14  d. Nr. F-93 

Vilnius 

 

 Įgyvendindama Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2022 m. balandžio 11 d. 

sprendimą Nr. 21R-196(AG-142/03-2022), vadovaudamasi Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų 

projektų valstybinio finansavimo taisyklių, 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“ 52 punktu, Kino projektų vertinimo ekspertų komisijos nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos kino centro direktoriaus 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-2  „Dėl Kino projektų 

vertinimo ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ 23, 29 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos kino 

centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. F-9 „Dėl valstybės 

biudžeto asignavimų kino valstybinio finansavimo projektams bendrųjų apimčių nustatymo 2022 m.“  

bei į Dokumentinio kino projektų vertinimo ekspertų komisijos individualius vertinimus bei šios 

komisijos rekomendacijas po naujo paraiškos „Plieninis ego“ vertinimo (Dokumentinio kino projektų 

vertinimo ekspertų komisijos 2022 m. sausio 26 d. baigiamojo posėdžio protokolas Nr. BKP-DKE-8 ir 

2022 m. birželio 23 d. baigiamojo posėdžio protokolas Nr. BKP-DKE-9) bei į Dokumentinio 

ilgametražio filmo gamybos darbų projektų vertinimo rezultatų suvestinę: 

 

1. N e s k i r i u finansavimo VšĮ „360 laipsnių filmai“ dokumentinio ilgametražio filmo gamybos 

darbų projektui „Plieninis ego“, surinkusiam  pagal ekspertų individualias vertinimo lenteles 

44,33 balus ir Dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbų projektų vertinimo rezultatų 

suvestinės reitinge užėmusiam 12 vietą (paskutinis 2022 m. I konkurso rekomenduojamas 

finansuoti dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbų kategorijos projektas surinko 49,33 

balus ir Dokumentinio ilgametražio filmo gamybos darbų projektų vertinimo rezultatų suvestinės 

reitinge užėmė 9 vietą). 

 

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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