
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIO, TAUTINIO, LITUANISTINIO UGDYMO IR ATMINTIES ĮPRASMINIMO 

PROJEKTAI“ (VI FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO  

2017 METAIS 

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 1LKT-25(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 18 

priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinio, tautinio, lituanistinio 

ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis  ir atsižvelgdama į 

Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2017 m. balandžio 25 d. Ekspertų darbo grupės 

posėdžio protokolas Nr. 3LKT-16a(1.7)),  n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ VI finansuojamos veiklos 

„Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas, 

įtraukiant į šį darbą ir užsienyje gyvenančius lietuvius“(kodas 04-005-01-02-13) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

BĮ 

Baigiamieji „Lietuvių 

išeivijos spaudos 

bibliografijos 1945-

2000“ informacijos 

paieškos darbai 

83,33 6500,00  

1.2.  

Lietuvos 

teatro, 

muzikos ir 

kino 

muziejus 

BĮ 

Architekto Vytauto 

Petrulio kino ir 

fototechnikos 

kolekcijos 

pervežimas į Lietuvos 

teatro, muzikos ir 

kino ir Šiaulių 

„Aušros“ muziejaus 

Fotografijos 

muziejus. Tęstinio 

projekto I etapas 

81,67 3500,00  



1.3.  

Lietuvos 

centrinis 

valstybės 

archyvas 

BĮ 

Lietuvių išeivijos 

archyvų tvarkymas ir 

dokumentų 

fondavimas Amerikos 

lietuvių kultūros 

archyve „Alka“ ir 

metodiniai mokymai 

savanoriams 

Klyvlande 

76,67 7200,00  

1.4.  

Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejus 

BĮ 

Išeivių rašytojų 

kultūros paveldo 

parvežimas iš 

Australijos (Vytauto 

ir Jurgio Janavičių, 

Aldonos Veščiūnaitės 

ir kt.) 

76,67 3000,00  

1.5.  

Rytų 

Europos 

bendradarbia

vimas 

VšĮ 

Lietuvos istorinė ir 

kultūrinė atmintis 

Ukrainoje: paieška, 

tyrimas, 

aktualizavimas ir 

sklaida 

75,00 4500,00 

Išlaidos, 

nurodytos 2.1.-

2.6. sąmatos eil. 

1.6.  

Lietuvos 

literatūros ir 

meno 

archyvas 

BĮ 

Australijos lietuvių 

bendruomenės ir 

asmenų archyvų 

paieška, priežiūra ir 

sugrąžinimas 

71,67 4700,00  

1.7.  

Šiaulių 

„Aušros“ 

muziejus 

BĮ 

V. Luckaus archyvo 

JAV tyrimas, sklaida 

ir jo dalies grąžinimas 

Lietuvai 

70,00 7000,00  

1.8.  

Lietuvos 

dailės 

muziejus 

BĮ 

Ingrydos Suokaitės-

Helmer Lietuvai 

dovanojamos kūrinių 

kolekcijos 

pargabenimas į 

Lietuvą ir parodos 

surengimas 

66,67 3000,00  

1.9.  

Lietuvos 

sveikatos 

mokslų 

universitetas 

VšĮ 

Bajoriškos kilmės 

žemaičio rašytojo ir 

dailininko N. E. 

Ivanauskio 

korespondencijos, 

esančios užsienyje, 

skenavimas, vertimas 

ir leidyba 

65,00 2000,00  

1.10.  

Marijos ir 

Jurgio 

Šlapelių 

namas-

muziejus 

BĮ 

Asmenybės 

formavimasis ir 

veikla Jurgio Šlapelio 

pavyzdžiu (19 a. 

pab.- 20 a. I pusė) 

60,00 1200,00  



1.11.  

Jonavos 

krašto 

muziejus 

BĮ 

Jonavos istorijos 

pėdsakais II: Lietuvos 

šviesuomenės 

paveldas už Atlanto 

58,33 3800,00  

1.12.  
Lietuvių 

tiltai 
Asociacija 

Lietuvai reikšmingo 

kultūros paveldo, 

esančio Sibire, 

paieška, sklaida ir 

sugrąžinimas 2017 

56,67 6000,00  

1.13.  
Kosakovskių 

institutas 
VšĮ 

Lenkijos mokslo ir 

kultūros įstaigose 

archyvinių medžiagų 

apie Lietuvos bajorų 

gimines ieškojimai 

bei ieškojimų 

rezultatų inventoriaus 

leidyba ir viešoji 

publikacija 

56,67 1500,00  

IŠ VISO:     53 900,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ VI finansuojamos veiklos 

„Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas, 

įtraukiant į šį darbą ir užsienyje gyvenančius lietuvius“ (kodas 04-005-01-02-13) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

 balais 

2.1.  Vilniaus universitetas VšĮ 
Okupacijos išblaškytų lietuvių moterų 

veikla išeivijoje 
53,33 

2.2.  

Nacionalinis muziejus 

Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės 

valdovų rūmai 

BĮ 

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo- 

ikonografinės medžiagos užsakymas 

muziejaus didaktinėms ekspozicijoms, 

leidybai, edukacinei ir švietėjiškai veiklai, 

duomenų bazės kaupimui 

50,00 

2.3.  
Vilniaus memorialinių 

muziejų direkcija 
BĮ 

Vincas Krėvė-Mickevičius – diplomatas, 

mokytojas, politikas 
50,00 

2.4.  Šviesos raštas VšĮ Olego Truchano legendos ištakų paieškos 46,67 

2.5.  Kauno rajono muziejus BĮ Aldona Gustas. Linijos, spalvos, žodžiai 45,00 

2.6.  Pojūčių akademija VšĮ Lietuviškais pėdsakais Paryžiuje 43,33 



2.7.  Trakų istorijos muziejus BĮ 
Lituanistinio kultūros paveldo paieška 

Vakarų Ukrainos muziejuose 
41,67 

2.8.  Argostudio VšĮ LDK keliais Ukrainoje 36,67 

2.9.  
Kauno regioninis 

valstybės archyvas 
BĮ 

Lituanistinio dokumentinio paveldo 

identifikavimas Ukrainos valstybės 

istorijos archyvuose 

36,67 

2.10.  
Kauno technologijos 

universitetas 
VšĮ 

Mažosios Lietuvos regionui būdingos 

etninės architektūros, esančios 

Kaliningrado srityje, fiksavimas ir sklaida 

36,67 

2.11.  
Atvirosios visuomenės 

studijų asociacija 
Asociacija 

Stepono Kolupailos foto archyvo 

sugrąžinimas iš JAV į Lietuvą, foto 

albumo parengimas 

33,33 

2.12.  

1919-1920 m. Lietuvos 

savanorių karių kapų 

Rokiškio rajono 

bendrija 

Asociacija 

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo 

kultūros paveldo, esančio užsienyje, 

objektų priežiūra, sklaida 

31,67 

 

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 


