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         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kino įstatymo 7 straipsniu ir 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“, 84 punktu, Lietuvos kino centro prie Kultūros 

ministerijos 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. F-9 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų kino valstybinio 

finansavimo projektams bendrųjų apimčių nustatymo 2022 m.“ ir atsižvelgdamas į Animacinio ir 

interaktyvaus kino projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Animacinio ir interaktyvaus kino 

projektų ekspertų komisijos 2022-01-25 baigiamojo posėdžio protokolas Nr. AIKE-5): 

1. S k i r i u  valstybinį finansavimą iš 2022 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų šiems 

animacinio ir interaktyvaus kino projektams: 

1.1. MB „Kadrų skyrius“ animacinio trumpametražio filmo gamybos projektui „Kanopos ir 

pačiūžos“ – 80 000 EUR. Bendra rekomenduojama valstybinio finansavimo suma per 2022‒

2023 metus yra 100 000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos 

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

1.2. VšĮ „Art shot“ animacinio trumpametražio filmo gamybos projektui „Ta, kuri žino“ – 

32 000 EUR. Bendra rekomenduojama valstybinio finansavimo suma per 2022‒2023 metus 

yra 65 000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo 

intensyvumas – 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos; 

1.3. VšĮ „UPĖ Media“ animacinio trumpametražio filmo gamybos projektui „Moteris ir jos 

gyvenimai“ – 60 800 EUR. Bendra rekomenduojama valstybinio finansavimo suma per 2022‒

2023 metus yra 82 800 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos 

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

1.4. VšĮ „Joni Art“ interaktyvaus kino projekto gamybos darbų projektui „Gėdos akys“ – 60 

000 EUR. Bendra rekomenduojama valstybinio finansavimo suma per 2022‒2023 metus yra 

85 000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo 

intensyvumas – 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos; 



 
 

1.5. UAB „Gluk media“ interaktyvaus kino projekto gamybos darbų projektui „Pasaka“ – 39 

000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo intensyvumas 

– 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos; 

1.6. VšĮ „Natrix natrix“ interaktyvaus kino projekto vystymo darbų projektui „Pasaulio 

sutvėrimas“ – 25 000 EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos 

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

1.7. MB „Kadrų skyrius“ filmo vystymo darbų projektui „Pingvinas ir Balandis“ – 13 000 

EUR. Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo intensyvumas – 90 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos; 

1.8. UAB „Meinart“ filmo vystymo darbų projektui „Ten“ – 13 000 EUR. Šiam projektui 

taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo intensyvumas – 90 proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų bendros sumos; 

1.9. MB „Studio Mitkus“ filmo vystymo darbų projektui „Varna ir lapė“ – 7 200 EUR. Šiam 

projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo intensyvumas – 90 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos; 

1.10. VšĮ „UPĖ Media“ filmo scenarijaus kūrimo darbų projektui „Žirneliai“ – 6 000 EUR. 

Šiam projektui taikomas didžiausias valstybės pagalbos finansavimo intensyvumas – 90 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos. 

2. P a v e d u:  

  2.1. Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistei Daivai Žekonienei ‒ parengti sutartis su šio      

įsakymo 1 punkte nurodytais kino projektų vykdytojais bei atlikti šių kino projektų bei 

sudarytų finansavimo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; 

       2.2. Vyr. buhalterei Violetai Šlepikienei šio įsakymo 1 punkte  nurodytų kino projektų vykdytojų 

finansavimą vykdyti tik pateikus pasirašytas sutartis kartu su projektų išlaidų sąmatomis. 

3.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

      Direktorius                                                                                                    Laimonas Ubavičius 

 

 

 

 

 


