
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS PAVELDAS“ (II FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2017 METAIS 

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 1LKT-27(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 19 priedo 

„Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros paveldas“ finansavimo sąlygos“ 

nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2017 m. 

balandžio 24 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-16(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 paveldas“ II finansuojamos veiklos „Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo 

sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes“ (kodas 04-

005-01-02-15) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  

Vilniaus Šv. 

Kazimiero 

bažnyčia 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Apsaugos techninių 

priemonių 

projektavimas 

Vilniaus Šv. 

Kazimiero bažnyčioje 

65,00 11 000,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.1 

sąmatos eil. 

1.2.  
Vilniaus 

universitetas 
VšĮ 

Šv. Jono Krikštytojo ir 

Šv. Jono apaštalo ir 

evangelisto bažnyčios 

gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 

sistemos techninio 

projekto parengimas 

55,00 3000,00  

IŠ VISO:    14 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Kultūros paveldas“ II finansuojamos veiklos „Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo 

sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes“ (kodas 04-

005-01-02-15) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 



2.1.  

Kultūros 

vertybių 

paieška 

UAB 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašytinių istorijos 

šaltinių Stokholmo archyvuose ir bibliotekose paieška ir 

grąžinimas į Lietuvą (4-as etapas) 

0,00 

 

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

rugsėjo 8 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos sutarties formos 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 


