
2016 m.

 III– IV ketv.
(mėn. d.–mėn. d.)

I ketv. 
(mėn. d.–mėn. d.)

II ketv.             
(mėn. d.–mėn. d.)

Konkursų 
skaičius

1. Achitektūra ir dizainas
2. Vizualieji menai (dailė, fotografija,  tarpdisciplininis menas)
3. Scenos menai (teatras,  lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
4. Literatūra
5. Muzika
6. Etninė kultūra ir tautodailė
7. Kino sklaida
8. Tarpsritiniai projektai

9. Mėgėjų menas
9.1 Mėgėjų menas 09.12–10.07 02.09–03.14 2
9.2 Tęstiniai mėgėjų meno renginiai 09.12–10.07 1
10. Kultūros edukacija 09.12–10.07 02.09–03.14 2
11. „Kūrybiška Europa 2014 – 2020“ 09.12–10.07 1
12. Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai 02.09–03.14 1
13. Menas žmogaus gerovei 02.09–03.14 1
14. Menininkų rezidencijos Lietuvoje 09.12–10.07 02.09–03.14 2
15. Meno kūrėjų organizacijų  strateginių  programų įgyvendinimas 09.12–10.07 1
16.

16.1.
Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai, Lietuvos 
arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, 
įsigijimo projektai

02.09–03.14 1

16.2.
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) 
konservavimas bei jų technologinių, istorinių  ir menotyrinių tyrimų atlikimas 02.09–03.14 1

16.3.
Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo 
tobulinimo projektai 2

16.4. Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai 2
16.5. Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai 2

16.6. Kultūros ir meno sklaidos projektai (parodos, festivaliai ir kt. sklaidos formos) ir su jais susiję 
Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos

2

17. Skaitmeninių kultūros objektų sklaida 02.09–03.14 1
18.

18.1.
Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą, valstybės
istorijos, kultūros ir lietuvių kalbos puoselėjimą, politinės ir kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą 09.12–10.07 1

18.2.
Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje (iškilių asmenybių, svarbių 
kultūrai ir istorijai datų minėjimai, ir panašaus pobūdžio renginiai ar programos) 1

18.3. „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida 1

18.4.
Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo 
vietas žyminčių paminklų nufotografavimas ir jų inventorizavimas 1

18.5. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas 1
18. 6. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas 1

19.

19.1
Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje; Tarptautinio
bendradarbiavimo ir mainų projektai; Nacionalinių kelių projektai 09.12–10.07 02.09–03.14 2

19.2.
Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant 
išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes 02.09–03.14 1

20. Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai  meno renginiai 09.12–10.07 1
21.

21.1
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 16–oje Venecijos architektūros bienalėje 
projektą 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m. 03.20–05.16 1

21.2
Įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 57–oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektą 
2017 m.

22. Skaitymo skatinimo iniciatyvos 09.12–10.07 1
23. Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje 09.12–10.07 02.09–03.14 2
24. Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra 09.12–10.07 1
25. Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai 09.12–10.07 1
26. Humanitarinės  literatūros leidyba 09.12–10.07 1
27. Kvalifikacijos kėlimas 09.12–10.07 1
28. Kultūros tyrimai 09.12–10.21 1

Individualios stipendijos 09.01–09.30   1
Edukacinės stipendijos 09.01–09.30   01.01–01.31 05.01–05.31 3

30.
30.1 Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai 09.12–10.07 1
30.2. Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėse 09.12–10.07 1

31.
Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų 
įgyvendinimas 09.12–10.07 1

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

02.09–03.14

Konkursas įvykęs. 

Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje

09.12–10.07

02.09–03.14

Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai

2017 m. kultūros ir meno projektų paraiškų teikimo kalendorius

09.12–10.07 2

Konkursas įvykęs, sutartis pasirašyta dvejiems metams

2017 m.

Finansuojamos kultūros ir meno sritys

29.
Valstybės stipendijos kultūros ir (ar) meno kūrėjams 

Kultūros paveldas 

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)

02.09–03.14

Finansuojamos programos


