LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2007 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO LIETUVOS
NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS LAUREATŲ
KŪRYBOS SKLAIDAI
2007 m. vasario 7 d. Nr. ĮV-95
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano
programos ,,Meninės veiklos ir kūrybos rėmimas“ priemonę ,,Skirti lėšas nacionalinių
premijų laureatų kūrybos sklaidai“, atsižvelgdamas į Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno
premijų komiteto nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26
d. nutarimu Nr. 83 ,,Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ (Žin., 2006, Nr. 11-406), 15.5
punktą, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos sklaidos projektų
dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ĮV - 646 (Žin., 2006, Nr. 132-5014 ) 2,
5.1, 17 punktus ir į Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos 2007 m. sausio
29 d. posėdžio pasiūlymus (2007 m. sausio 29 d. posėdžio protokolas nr. 1):
1. S k i r i u 2007 m. valstybės biudžeto lėšas iš dalies finansuoti Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybos sklaidą:
1.1. Viešajai įstaigai „Aloyzo Jančoro videoantologija“ dokumentiniam
videofilmui ,,Tylus džiaugsmas“ apie dirigentą Saulių Sondeckį sukurti

25 000 Lt;

1.2. Kauno valstybiniam dramos teatrui Režisieriaus Gintaro Varno
spektaklio ,,Nusikaltimas ir bausmė“ premjerai Paryžiaus Sceaux teatre ,,Teatre
des Gemaux“

30 000 Lt;

1.3. Viešajai įstaigai „Muzikos informacijos ir leidybos centras“
kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko autoriniam kompaktiniam diskui išleisti

18 000 Lt;

1.4. Individualiai įmonei Stasio Lipskio leidyklai ,,Žuvėdra“
knygai-albumui ,,Laureato Laimono Noreikos dešimtmečiai lietuvių kultūroje“
išleisti

10 000 Lt;
1.5. Asociacijai ,,Krantų redakcija“ knygai ,,Teatro piligrimas. Jono

Vaitkaus kūrybos kontūrai“ išleisti
1.6. Uždarajai akcinei bendrovei ,,Sapnų sala“ knygai ,,Antano

20 000 Lt;

Sutkaus retrospektyva“ išleisti

20 000 Lt;

1.7. Uždarajai akcinei bendrovei ,,Tyto alba“ Antano A. Jonyno ir
Mikalojaus P. Vilučio knygai ,,Paskutinės dienos Itakėje“ išleisti

17 000 Lt;

1.8. Uždarajai akcinei bendrovei ,,Apostrofa“ Aido Marčėno knygai
,,Būtieji kartiniai. Apžvalgos. Įžvalgos. Peržvalgos“ išleisti

10 000 Lt;

1.9. Viešajai įstaigai “Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ Kazio Bradūno
eilėraščių rinktinei ,,Paberti grūdai“ išleisti

10 000 Lt;

1.10. Viešajai įstaigai “Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ Romualdo
Granausko knygai ,,Rūkas virš slėnių“ išleisti

25 000 Lt;

1.11. Viešajai įstaigai “Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ Justino
Marcinkevičiaus rinktinei ,,Poemos“ išleisti

20 000 Lt;

1.12. Viešajai įstaigai ,,Rašytojų klubas“ projektui ,,Lietuvių literatūros
meistrai“ įgyvendinti

15 000 Lt;

1.13. Viešajai įstaigai ,,Marių koncertai“ Petro Vyšniausko kompaktiniam
diskui išleisti

30 000 Lt;

1.14. Viešajai įstaigai „Lietuvos aido galerija“ Adomo Jacovskio
monografiniam kūrybos albumui išleisti ir parodai surengti

50 000 Lt.

2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Profesionalaus meno skyrių parengti sutartis su šio įsakymo 1 punkte
nurodytais projektų vykdytojais;
2.2. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrių:
2.2.1. projektų vykdytojams lėšas pervesti pagal valstybės iždo nustatytas
finansavimo procedūras, neviršijant šio įsakymo 1 punkte nustatytų sumų;
2.2.2. finansavimą vykdyti tik pateikus sutartis su projektų išlaidų sąmatomis.
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