
 

 
 

LIETUVOS KINO CENTRO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KINO KULTŪROS SKLAIDOS PROJEKTŲ, TĘSTINIŲ KINO FESTIVALIŲ, 

VALSTYBINIO FINANSAVIMO IŠ 2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 

BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO 

 

2023 m. kovo 9 d. Nr. F-48 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kino įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kino 

kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-812 „Dėl kino kultūros sklaidos projektų valstybinio 

finansavimo patvirtinimo“, 37 punktu, atsižvelgdamas į 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.“ 1.1.1. papunktį ir į Kino 

kultūros sklaidos projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Kino kultūros sklaidos projektų 

vertinimo ekspertų komisijos 2023 m. kovo 7 d. posėdžio protokolas Nr. KKS-9): 

1. S k i r i u valstybinį finansavimą iš 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų  

priede nurodytiems kino kultūros sklaidos, tęstinių kino festivalių, projektams (pridedama). 

2. P a v e d u:  

2.1. Lietuvos kino centro Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus patarėjai Jolitai 

Bečienei parengti sutartis su šio įsakymo priede nurodytais kino kultūros sklaidos, tęstinių kino 

festivalių, projektų vykdytojais bei atlikti šių kino kultūros sklaidos projektų bei sudarytų finansavimo 

sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;  

2.2. Lietuvos kino centro patarėjai (finansų apskaitai) Violetai Šlepikienei šio įsakymo priede 

nurodytiems projektų vykdytojams finansavimą vykdyti tik pateikus pasirašytą sutartį su projekto 

išlaidų sąmata. 

3. 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. 

 

Direktorius                                                                                                          Laimonas Ubavičius 



       PATVIRTINTA 

       Lietuvos kino centro  

       prie Kultūros ministerijos direktoriaus 

       2023 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. F-48    

 

FINANSUOJAMI IŠ 2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 

KINO KULTŪROS SKLAIDOS, TĘSTINIŲ KINO FESTIVALIŲ, PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Vertini

mas, 

balais 

Projektui 

skiriama 

lėšų suma, 

Eur 

1. 

VšĮ Kino pavasaris 

28-asis Vilniaus miesto kino 

festivalis „Kino  

pavasaris“ 

92 197 000,00 € 

2. 

Lietuvos žmogaus teisių 

centras 

17-asis tarptautinis dokumentinių 

filmų festivalis  

NEPATOGUS KINAS 

83,8 93 000,00 € 

3. 

VšĮ „Kino aljansas“ 

Europos šalių kino forumas 

„Scanorama“ 
75,4 110 000,00 € 

 

 


