
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 
       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 
„KULTŪROS TYRIMAI“ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2017 METAIS 

 
2017 m. sausio 5 d. Nr. 1LKT-12(1.2) 

Vilnius 
 

 Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos 
įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kultūros rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. 
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-559 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 12 d. 
įsakymo Nr. ĮV-666 redakcija), (toliau - Gairės) 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59 ir 60 punktais, Gairių 28 priedo 
„Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros tyrimai“ finansavimo sąlygos“ 
nuostatomis  ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m. 
gruodžio 19 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-83b(1.7)),  
n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 
„Kultūros tyrimai“ (kodas 04-005-01-02-24) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
vykdytojas 

Projekto 
vykdytojo 

teisinė 
forma 

Projekto pavadinimas Vertinimas, 
balais 

Finansavimo 
suma, Eur 

Nefinansuojamos 
projekto išlaidos 

1.1.  
Socialiniai 
meno 
projektai 

VšĮ 

Lietuvos meno muziejų 
paslaugų prieinamumo 
socialinės atskirties 
grupių asmenims tyrimas 

70,00 40 000,00  

1.2.  Meno avilys VšĮ Moteris šiuolaikinėje 
kino industrijoje 69,80 40 000,00  

1.3.  
Ekonominės 
konsultacijos 
ir tyrimai 

UAB 

Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 
valdymo srities įstaigų 
(muziejų ir bibliotekų) 
rinkodaros vertinimas ir 
rekomendacijos 
rinkodaros strategijų 
vystymui 

69,20 20 000,00  

1.4.  

Vilniaus 
verslo 
konsultacinis 
centras 

VšĮ 

Lietuvos muziejų 
darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo poreikių analizė ir 
sistemos modelio 
sukūrimas 

67,60 14 400,00  

1.5.  
Vilniaus 
dailės 
akademija 

VšĮ 
Vilniaus miesto 
muziejaus-tyrimų centro 
galimybių studija 

65,75 16 000,00 
Išlaidos, 

nurodytos 4.1 
sąmatos eil. 



1.6.  
Lietuvos 
muziejų 
asociacija 

Asociacija 

Vaikų ir jaunimo 
kultūrinės edukacijos 
Lietuvos muziejuose 
būklės vertinimas ir 
rekomendacijos dėl jos 
gerinimo pateikimas 

64,80 12 000,00  

1.7.  

Teatro ir kino 
informacijos 
ir edukacijos 
centras 

VšĮ 

Vaikų ir jaunimo 
kultūrinės edukacijos 
Lietuvos scenos meno 
organizacijose būklės 
tyrimas 

63,00 20 000,00  

1.8.  Dizaino 
forumas Asociacija 

Lietuvos dizaino sektorių 
koordinuojančios 
institucijos steigimo 
galimybių analizė ir 
poreikių vertinimas 

62,60 20 000,00  

1.9.  
Ateities 
visuomenės 
institutas 

VšĮ 

MTEPI potencialas ir 
raiška KKI 
(audiovizualiniame) 
sektoriuje Frascati 
nuostatų kontekste 

62,00 17 000,00  

1.10.  
Vytauto 
Didžiojo 
universitetas 

VšĮ 
JAU!: Jaunimo aktyvumo 
ugdymas regionų 
kultūros centruose 

61,20 5 100,00  

1.11.  Vilniaus 
universitetas VšĮ 

Utenos regionų KKI 
plėtros galimybių 
strategija ir jos 
įgyvendinimo kriterijai 

59,75 20 000,00  

1.12.  
Vilniaus 
dailės 
akademija 

VšĮ 

Vaizduotės ir idėjų 
žemėlapiai: inovatyvių 
vizualizavimo formų 
taikymas mene, kultūros 
komunikacijoje, 
edukacijoje 

57,50 30 000,00  

1.13.  Vilniaus 
universitetas VšĮ 

Istorinės vaizduotės 
laboratorija: praeities 
tyrinėtojų ir menininkų 
dialogai 

56,40 15 500,00  

IŠ VISO:   270 000,00 
 
2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Kultūros tyrimai“ (kodas 04-005-01-02-24) projektų įgyvendinimui: 
 

Eil. 
Nr. Projekto vykdytojas  

Projekto 
vykdytojo 

teisinė forma 
Projekto pavadinimas Vertinimas, 

balais 

2.1.  Vilniaus universitetas VšĮ Vilniaus Sapiegų rūmų įveiklinimo 
koncepcijos sukūrimas 53,40 



2.2.  Kitokie projektai VšĮ Kultūros centrai: atradimai, įžvalgos, 
vizija 53,40 

2.3.  Balticada MB Baltijos šalių miestų viešųjų erdvių 
kūrimo praktiko žemėlapis 53,20 

2.4.  Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas BĮ Lietuvos narystės naudos UNESCO 

2015-2016 m. tyrimai 53,00 

2.5.  
Nacionalinė kūrybinių ir 
kultūrinių industrijų 
asociacija 

Asociacija 
Lietuvos festivaliai: kultūrinis, 
ekonominis, socialinis poveikis ir įtaka 
visuomenės raidai 

51,75 

2.6.  Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija VšĮ Meninių tyrimų integracijos kultūroje 

perspektyvos: muzika ir teatras 51,50 

2.7.  Lietuvos dizainerių 
sąjunga Asociacija 

Lietuvos dizaino sektorių 
koordinuojančios institucijos steigimo 
galimybių analizė ir poreikių vertinimas 

51,20 

2.8.  Vilniaus dailės akademija VšĮ Kosminė Lietuva 50,75 

2.9.  Vilniaus verslo 
konsultacinis centras VšĮ 

Socialinio modelio poveikio ir efektyvų 
sprendimų pritaikymo galimybės 
kultūros sektoriuje 

49,80 

2.10.  Žinių ekonomikos 
forumas Asociacija 

Kultūrinės edukacijos būklės vertinimas 
įtraukiant suinteresuotas šalis bei 
visuomene 

49,00 

2.11.  Vilniaus universitetas VšĮ 
Lietuvos muziejų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo poreikių analizė ir 
sistemos modelio sukūrimas 

48,20 

2.12.  Vilniaus dailės akademija VšĮ Lietuvos dizaino centro steigimo 
galimybių analizė ir poreikių vertinimas 47,75 

2.13.  Lietuvos socialinių 
pedagogų asociacija Asociacija 

Socialinio-kultūrinio vaikų ir jaunimo 
ugdymo paradigmos formavimasis 
Lietuvos teatruose 

47,00 

2.14.  MENE VšĮ 

LR kultūros ministerijos valdymo srities 
strateginis planavimas: regionų kultūros, 
žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros 
pjūviai 

46,40 

2.15.  Sumani vizija VšĮ 
Organizacinio novatoriškumo formų ir 
jų plėtros galimybių tyrimas Lietuvos 
kultūros įstaigose 

46,00 



2.16.  Lietuvos kompozitorių 
sąjunga Asociacija Lietuvių profesionaliosios muzikos 

repertuaro poreikio tyrimas 43,40 

2.17.  Meno ir mokslo 
laboratorija Asociacija Vartotojo pasirinkimo modelis 

kultūroje: Vilniaus teatrų analizė 41,75 

2.18.  Homo eminens MB 
Kultūros paslaugų ir produktų 
pritaikymas pagal Z kartos psichografiją 
ir tendencijas 

41,00 

2.19.  Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija VšĮ 

Erdvinio garso inovacijų tyrimai 
inovatyvių kultūros ir meno produktų 
vartojimo skatinimui 

40,50 

2.20.  Raudonos nosys 
Gydytojai klounai Asociacija 

Gydytojai klounai: ilgalaikio meninės 
intervencijos poveikio sveikatos 
priežiūros aplinkoje tyrimas 

39,40 

2.21.  Lietuvos kultūros 
politikos institutas VšĮ Vilniaus rotušės istorinio laikrodžio 

atstatymo pagrindimas 38,20 

2.22.  Vytauto Didžiojo 
universitetas VšĮ 

Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas 
architektūrologės prof. Nijolės 
Lukšionytės atminimui 

31,20 

2.23.  Labdaros ir paramos 
fondas "Dinozauras" 

Labdaros ir 
paramos 
fondas 

Šeimų kaip kultūros ir meno paslaugų 
vartotojų elgsenos tyrimas 28,80 

2.24.  Baukštininkų 
bendruomenė Asociacija Kultūros sankryža Sendvaryje: praeities 

ženklai - dabarties veidrodis 22,60 

 
3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2017 m. 

gegužės 16 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 
pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra tik tokios išlaidos, 
kurios numatytos projekto vykdytojo pateiktoje projekto sąmatoje prie paraiškos. 

5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.  
 
 
Tarybos pirmininkė  Daina Urbanavičienė 


