
Paraiškos 

Nr. LKT-

PR-(6.3)-

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas

1
Literatūros almanacho "Varpai" redakcija

Esė, pokalbių, laiškų knyga "Bernardas Brazdžionis. Nuo "Kelionės 

miražų" iki"... Už visų galaktikų"

2 Literatūros almanacho "Varpai" redakcija Europos literatūros pulsas. Estija almanache "VARPAI-2014"

3 Forumas "Kultūros eksperimentai" Knyga vaikams "Nepaprasti nepaprastųjų nutikimai"

4 Ignalinos krašto muziejus Tarptautinės muziejų dienos minėjimas "Kai tradicijos randa kelią"

5 Lietuvos estų draugija Knygos "Tiju Enė Vaivadienė" leidyba

6 VšĮ "Menų aikštės" Paroda-nuolatinė ekspozicija "Lietuvos Helsinkio grupė"

7 Edukacinis - kultūrinis centras "Metidė" Mažosios Lietuvos paveldo išsaugojimo problematika

8 UAB "Druka" Literatūrinis-kultūrinis almanachas "Baltija 2014"

9
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
Prof.habil.dr. Mečislovo Jučo straipsnių rinkinio "Senoji Lietuva" leidyba

10 Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga Tegyvuoja teatras

11 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas Valstybinis kino metraštis

12

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai

Dr. Gražinos Marijos Martinaitienės knygos "Vilniaus liejikas Jonas 

Breitelis" leidyba

13
VšĮ Studija "Vilniaus arsenalas"

Naujų užsakomų Lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos kūrinių ciklas 

"Erdvės ir laiko atspindžiai"

14 Všį "Sveikatingumo idėjos" Knygos "Marijampolės forumas" leidyba

15 Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija" Šiaulių Monmartro respublika 2014

16 Pakruojo kultūros centras Skrabalininkų šventė "Medinis žirgelis"

17 Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija" "Literatūrinis žiemkelis 2014"

18 Švenčionių miesto kultūros centras
Regioninis vestuvių muzikantų sambūris-varžytuvės "Burkuoja balandžiai 

po langu"

19 Švenčionių miesto kultūros centras Meno ir amatų šventė "Tarp Kūnos ir Meros vingių"

20 Vilniaus universitetas Teatrinės juvenalijos - 2014

21 Plungės r. sav. kultūros centras X-asis jubiliejinis tarptautinis folkloro festivalis "Saulelė raudona"

22 Plungės r. savivaldybės kultūros centras
IX tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinės dirbtuvės 

"Mažoji Melpomenė"

23 Pakruojo kultūros centras Folkloro šventė "Žiemgala - 2014"

24 Visagino miesto jaunimo klubas "JĖGA" Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu

25 Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Pirmojo pasaulinio karo ženklai mieste ir mene

26 Telšių r. sav. Tryškių seniūnijos kultūros centras Edukacinė-pažintinė stovykla "Penkios dienos pasaulyje"

27 Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Šimtmečio belaukiant: Vasario16-oji mano šeimoje

28 Lietuvos liaudies kultūros centras Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūra-šventė "Atspindžiai-2014"

29
Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių 

rėmimo fondas
Knygos "Vilniaus akatininkai. XVI-XIX a." leidimo pirmasis etapas

30 VšĮ Studija "Vilniaus arsenalas" Muzikinės epochų jungtys

31 Vilniaus dailės akademija Profesinių įgūdžių tobulinimas Izraelyje

32
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla

IX tarptautinis akordeono muzikos festivalis ir seminaras "VIVAT 

ACCORDEON"

33
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji 

biblioteka

"IŠĖJUSIEMS SUGRĮŽTI" - keturių diptikų ciklas, skirtas rašytojo 

Mariaus Katiliškio 100-osioms gimimo metinėms ir kraštiečių kūrėjų 

sugrįžimui

34 UAB leidykla "Naujasis lankas" Knygos Vytautas Čepliauskas "Ražienos" leidyba

35 VšĮ "Baritonų trio" XIII-asis tradicinis tarptautinis festivalis "Operetė Kauno pilyje"

36 VšĮ "Sėkmės projektai"
Vaikų ir jaunimo ugdymas, kūrybiškai apjungiant literatūros, muzikos ir 

dailės gebėjimus

37 UAB "NIEKO RIMTO" Keliaujanti interaktyvi Sigutės Ach kūrybos paroda

38
UAB "NIEKO RIMTO"

Dokumentinių edukacinių filmų vaikams "Knygos kelias" ir "Nerimtieji 

paišymai su Sigute Ach" kūrimas ir leidyba

39 Naujosios Vilnios kultūros centras XV vaikų ir jaunimo menų ir amatų festivalis "Vieversėlis"

40 Naujosios Vilnios kultūros centras Vilniaus ir rytų Vilnijos krašto skaitovų konkursas "Žiemos pasaka"

41 Zarasų meno mokykla Ištieskime ranką jaunajam talentui

42 VšĮ "Bardai LT" Nacionalinis bardų festivalis "Purpurinis vakaras" Anykščiuose

43 VšĮ "Bardai LT"
Knygos "Išmok groti Vytauto Kernagio dainas. Specialiai gitaristams" 

leidyba

44 VšĮ "Bardai LT" Jaunųjų bardų stovykla

45 VšĮ "Bardai LT" Dainių dialogai Vilnijos  krašte

46 VšĮ "Bardai LT" Dainos ateities kartoms

47 Gintauto Dailydos kino įmonė "Seansas"

"Rojuje tebesninga..." (vaidybinio kino filmo "Rojuje irgi sninga" 

muzikinio garso takelio-soundtrack-albumo išleidimas CD plokštele ir jo 

sklaida Lietuvoje ir už jos ribų

48 VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla Tęstinis projektas "Knygų serija "XX-XXI a.sandūros Lietuvos dailė"

49 Klasikų Asociacija (Societas Classica) Platono dialogo "Lisidas" vertimas, komentavimas ir publikavimas

50 Asociacija "Pro Musica ir draugai" Kultūrinis dviejų šalių muzikantų bendradarbiavimas Prahoje

2014 m. KULTŪROS RĖMIMO FONDO DALINIAM FINANSAVIMUI  PATEIKTŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ



51 UAB "Kitos knygos"
Roberto Kudirkos sudaryto "Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės 

leksikos žodyno" leidyba

52 VšĮ Mūsų savaitė

"Sūduvos regiono žmonės: kuriantys, puoselėjantys kultūrinį-istorinį 

paveldą, harmoningai besisukantys Rėdos ratu" Sūduvos regiono 

savaitiniame žurnale "Mūsų savaitė"

53 UAB "Kitos knygos" Rosos Liksom "HYTTU NRO 6"/ "KUPĖ NR.6" vertimas ir leidyba

54 UAB "Kitos knygos"
Aldous Huxley romano "Eyeless in gaza"/"Neregys Gazoje" vertimas ir 

leidyba

55 UAB "Kitos knygos"
Jon Fante romano "Wait until spring, Bandeini"/ "Palūkėk pavasario, 

Bandini" vertimas ir leidyba

56 UAB "Kitos knygos" Vladimir Bartol knygos "Alamut" vertimas ir leidyba

57 Dailininko K. Šimonio paramos fondas K.Šimonio albumo "Koplytstulpių ir kryžių piešiniai" leidyba

58 Švenčionių miesto kultūros centras "Draugai draugams"

59 UAB "Žemsodis" Smėlio skulptūrų parkas "M.Oginskio 250 jubiliejiniai metai"

60 Panevėžio rajono muzikos mokykla "Skambėk, jaunyste"

61 VšĮ "PAVELDAS" "Kultūros paminklai"/ 18 leidyba

62 VšĮ "PAVELDAS" J.Bučo knygos "Trakų istorinis nacionalinis parkas" leidyba

63 VšĮ "PAVELDAS" "Lietuvos architektūros istorija" (IV tomas) leidyba

64 VšĮ "PAVELDAS"
Ona Stasiukaitienė "Civilinės aviacijos raida Lietuvoje 1919-1991 m." 

leidyba

65 UAB "PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ" Knygos "Pragaro vėtrų pagairėje" leidyba

66 VšĮ conmusica lt Knygos "Į gyvenimą su muzika" leidyba

67 VšĮ conmusica lt Knygos "Maksas ir Mija - Į gyvenimą su muzika" leidyba

68 VšĮ conmusica lt Knygos "Makso ir Mijos muzikiniai nuotykiai" leidyba

69 VšĮ conmusica lt Knygos "Maksas ir Mija muzikos šalyje 1" leidyba

70 VšĮ conmusica lt Knygos "Maksas ir Mija muzikos šalyje 2" leidyba

71 VšĮ conmusica lt Knygos "Maksas ir Mija muzikuoja" leidyba

72 VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras Kūrybinės dirbtuvės "Mažeikių miesto tapatumo ženklai"

73 VšĮ "Sveikatingumo idėjos" Simpoziumas "Marijampolė, Londonas, Niujorkas: minčių migracija"

74 VšĮ "Animacijos studija"
Internetinės svetainės "Animacijos studija" teminis praplėtimas, 

edukacinio pobūdžio puslapių įdiegimas

75
BALIO DVARIONO LABDAROS IR PARAMOS 

FONDAS

Nepublikuotų Balio Dvarionio kūrinių leidyba, skirta kompozitoriaus 110-

osioms gimimo metinėms

76
BALIO DVARIONO LABDAROS IR PARAMOS 

FONDAS

Dvidešimt ketvirtasis tarptautinis jaunųjų menininkų seminaras "Gintarinė 

svetainė 2014"

77 Lietuvos kino operatorių asociacija Ąžuolas 2014 - Lietuvos kino operatrių apdovanojimai

78
UAB EGLĖS LEIDYKLA

Galinos Savenkovos dvikalbės poezijos knygos "Šventoji Donelaičio 

žemė" leidimas

79 Lietuvos istorijos institutas Tapatybės konstravimas šiuolaikinėje visuomenėje

80 Birštono meno mokykla

V-asis meno ir dailės mokyklų mokinių pleneras "Birštono etiudai 2014", 

skirtas akademiko Nikodemo Silvanavičiaus 180-osioms gimimo 

metinėms

81 Lietuvių kalbos draugija Jaunųjų filologų stovykla Dieveniškėse

82 Joniškiečių draugija "SIDABRA" Knygos "Juozas ir Jonas Vainauskai" leidyba

83 Menininkų asociacija "Tame taške" Archainio stiklo simpoziumas - paroda

84 Trakų istorijos muziejus Eksponatų įsigijimas Trakų salos pilies ekspozicijai

85 Trakų istorijos muziejus
Trakų istorijos muziejaus eksponatų restauravimas ir prevencinis 

konservavimas

86 Trakų istorijos muziejus Leidinio "Sakralinio meno ekspozicijos vadovas"  leidyba

87 VšĮ "Teatro projektai" Spektaklio Gerald Silbleyras "Vėjas topolių viršūnėse" sklaida regionuose

88 Lietuvos dailės muziejus
Edukacinė programa "Muziejus - mokyklai: interakyvi meninio ir 

kultūrinio ugdymo programa"

89 Vilniaus dailės akademija Kupolių dienos Panemunės pilyje

90 Vilniaus žolės riedulio klubas "Vilnius" Knygos "Gyvenimas arklidėse" leidyba

91
VšĮ "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos"

Tęstinis projektas "Žiemgalos regiono vėjo malūnų restauravimo 

mokymai"

92 VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas Jašiūnų legenda

93 VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas Vilnija mena Kristijoną Donelaitį

94 VšĮ "Kultūros kiemas" Pilotinė teatro edukacijos programa

95 Kauno IX forto muziejus Muziejinių vertybių - V.Kašinsko 11 paveikslų ciklo "Raudos" įsigijimas

96 Švenčionių miesto kultūros centras "Po tėviškės dangum"

97 Trakų rajono kultūros rūmai
Adventinės programos "Gerumu sušildyk" pristatymas Bijūnų 

bendruomenėje

98 Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
Tarptautinis senjorų folkloro muzikos festivalis "Laukėm, sveteliai, mes 

jūsų"

99 Lietuvos maironiečių draugija
"Meilės ir pagarbos gimtajam kraštui ugdymas Lietuvos maironiečių 

draugijos veikloje"



100 VšĮ "Cantus firmus" Festivalis "Ave Maria". Vėrinys Marijai

101 Linkuvos kultūros centras Edukcinė programa vaikams ir jaunimui "Rėdos sodas"

102
Lietuvos kultūros istorijos ir antropologijos studentų 

organizacija
VI-asis tarptautinis teatro debiutų festivalis "Tylos!"

103 Asociacija "Gabijos klubas" VGTU choro "Gabija" 50-ies metų jubiliejus

104 Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija Schola Gregoriana Vilnensis - 25 kūrybinės veiklos metai

105 Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija Dom Daniel Saulnier knygos "Grigališkasis choralas" leidyba

106 Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje 2014

107 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius
VI-asis tarptautinis Baltijos ir Šiaurės šalių stiklo meno festivalis "Vitrum 

balticum VI. optical outlook"

108 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius Pasirengimas 2015 m. tarptautinei Kauno grafikos bienalei

109 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius Profesionalaus meno sklaida bendrojo lavinimo mokyklose

110 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius XXI-asis tarptautinis tapytojų pleneras A.Samuoliui atminti

111 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius Tęstinis tarptautinis tapybos pleneras "Kelias iki dabarties"

112 Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius "Kitokia tekstilė 2014"

113 UAB "RIJEKA" "Vaizduojamoji Lietuvos dailė: dokumentinių filmų ciklas"

114 UAB "RIJEKA" Audiovizualinio internetinio žaidimo "Istorija įdomiau" sukūrimas

115 UAB "RIJEKA" "Įžvelk talentą"

116 "Gervėčių" klubas Tarptautinis festivalis "Paribio daina"

117 "Gervėčių" klubas Gervėčių krašto dienos Lietuvoje - Lietuvos dienos Gervėčių krašte

118 VO "Lietuvos kultūros kongresas" Lietuvos kultūros kongreso V-asis suvažiavimas, 2014 m.

119 VšĮ "Meno bangos" Dvarai ir jų likimai Ignalinos krašte

120 VšĮ "Meno bangos" Pokalbiai su Lietuvos regionų rašytojais

121 Šakių tautodailininkų bendrija "Dailius" Kūrybinis tautodailininkų pleneras-stovykla "Zyplių žiogai 12"

122
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji 

biblioteka
"Kristijonas Donelaitis - lietuviškos raštijos pradininkas"

123
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji 

biblioteka
"Kur gyvena knyga"

124 UAB EGLĖS LEIDYKLA
Antano Stanevičiaus fotografijų albumo "Namie ir svetur" leidimas ir 

fotoparoda

125 Klaipėdos apskrities archyvas Leidinys "Technika ir gamta: Klaioėdos uostas XX a. pirmoje pusėje"

126 SŪDUVOS fotoklubas Tapatumo ženklai: Suvalkija

127 VšĮ "RAMŪNO ATELJĖ" 10-tasis forumas "Gamtos kino dienos"

128  Lietuvos Biblijos draugija
Dokumentinių filmų ciklo "Biblijos kraštas" adaptavimas kurtiesiems ir 

leidyba

129 Lietuvos Biblijos draugija Tautiškumo ugdymas per tarpukario Lietuvos Šventąjį Raštą

130 Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga Socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas Rytų Aukštaitijos regionuose

131 Utenos kultūros centras "Nuo eskizo iki vaidmens"

132 Kėdainių rajono klubas "Mano namai" "Dar daugiau gerų darbelių"

133 Lietuvos dailės muziejus "Laiko spiralė"

134 Lietuvos dailės muziejus "Kristijono Donelaičio laikas - "Metai"

135 Lietuvos istorijos institutas Nacionalinis principas Pirmojo Pasaulinio karo metais

136 Pasvalio krašto muziejus Pasvalys Retro

137 VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla
Straipsnių ciklas "Kūrybinės industrijos - naujas požiūris į kūrybą" 

žurnale "Dailė/Art"

138 Telšių rajono savivaldybės Luokės kultūros centras "Luokės krašto mobili kultūros laboratorija. 2014"

139 Mažeikių muziejus Knygos leidyba "malu, malu viena..."

140 UAB "AMRIDĖ" Magistrinio filmo "Senollis" parengiamieji ir gamybos darbai

141 VšĮ "Baltijos kamerinis operos teatras" Operų "Faustas" ir "Julijus Cezaris" sklaida Lietuvoje

142 VšĮ Lietuvos "Panemunių žieda" 13-oji Jurbarko krašto tradicinė kasmetinė šventė "Panemunių žiedai"

143 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Dabartis ir praeitis muziejuje gyva

144 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Aleksandro Macijausko paroda "Negraži fotografija"

145 Lietuvos fotomenininkų sąjunga 37-asis tarptautinis Nidos fotografijų seminaras "Nida 2014"

146 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda "Kolegos"

147 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Mindaugo Česlikausko fotografijų paroda "Vilnius 1/1"

148 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda "Fotominiatiūros"

149 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Kasmetinė Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijų paroda 2014

150 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos ir kitų sričių tarpdisciplininiai ryšiai. Slinktys.

151 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Jurgitos Remeikytės fotografijų paroda "Interjerai anapus vaizdo"

152 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda "Sigitas Baltramaitis. Fotografija"

153 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Romo Juškelio fotografijų paroda "Tarp formos ir turinio"

154 AB "MINTIS"
Violetos Davoliūtės knygos "Sovietų Lietuvos kūrėjai ir griovėjai: atmintis 

ir tapatybė nuo pokario iki šiandienos" paruošimas spaudai ir leidyba

155 AB "MINTIS"
Josephas Frankas. "Atsiminimai". Antroji knyga vertimas ir mokslinis 

redagavimas

156 AB "MINTIS"
"Neris. 2007 metų ekspedicija. K. Tiškevičiaus keliu po 150 metų". IV 

tomo leidyba



157 AB "MINTIS" "Lietuvių mitologija. Iš Norberto Vėliaus palikimo" II tomo leidyba

158 VšĮ "Menų spaustuvė" "Tėčio pasaka": scenos menų ir animacijos sintezė

159 VšĮ "Menų spaustuvė" "Menų spaustuvėje" sukurtų darbų sklaida

160 VšĮ "Menų spaustuvė" "Po pamokų!: spektakliai vaikams ir jaunimui"

161 VšĮ "Menų spaustuvė" Tarptautinis festivalis vaikams ir jaunimui "Kitoks teatras vaikams '14"

162 Anykščių menų centras

Anykščių menų centro nuolatinių dailės kūrinių ir kultūros edukacijos 

ekspozicijų audiogido sukūrimas ir pritaikymas lankytojų asmeniniams 

mobiliems elektroniniams įrenginiams

163 Anykščių menų centras Triptikas "Kuriantys dailininkai"

164 Anykščių menų centras "MENO TAKU"

165 Anykščių menų centras Nacionaliniai muziejai Anykščiuose

166 Anykščių menų centras Fotografija gyvai

167 Vilniaus dailės akademija Jaunųjų menininkų ir vadybininkų kūrybingumo PLATFOTMA

168 VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras MOZAIKA 2014

169 VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras Spektaklis "Žiedas"

170 Žemaičių vyskupystės muziejus "Muziejinių rinkinių įsigijimas"

171 Žemaičių vyskupystės muziejus
"Kritiškiausios būklės eksponatų restauravimas ir prevencinis 

konservavimas"

172 Žemaičių vyskupystės muziejus "Nesiilsintys ramybėje"

173 Druskininkų teatras "Niša" "Arčiau teatro"

174 Druskininkų teatras "Niša"
VI-asis tarptautinis teatrų gatvės spektaklių festivalis "GATVĖS 

ATOSTOGOS"

175 Druskininkų kultūros centras Edukacinis medžio drožėjų pleneras "Lietuvos ąžuolo pasaka"

176 Druskininkų teatras "Niša" 21-oji Dainavos krašto folkloro šventė "Laimės raštai"

177 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius Kauno fotografijos galerijos meno rezidencija (tęstinis projektas)

178 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius Europinis projektas "European Prospects"

179 VšĮ "MOBILI GALERIJA"
"Jaunųjų profesionalių Lietuvos ir Italijos tapytojų pleneras PAINTER TO 

PAINTER. LAB Kalabrijos regione Italijoje

180 VšĮ "JJJAZZ" XXIV TARPTAUTINIS DŽIAZO FESTIVALIS KAUNAS JAZZ 2014

181 VšĮ "Artopia" Sisūs Kankleliai

182 Panevėžio kraštotyros muziejus Tarptautinis Baltijos šalių folkloro festivalis

183 VšĮ "Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis" XVIII AUKŠTAITIJOS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS

184 VšĮ MENŲ AGENTŪRA "ARTSCAPE"
Jaunųjų Lietuvos menininkų kūrybos pristatymas: parodų ir renginių 

ciklas urbanistinėje oslo namų meno erdvėje

185 VšĮ "Garsai ir blyksniai" "Tara ir reklama arba grafinis dizainas sovietmečiu

186 Asociacija "Naisių bendruomenė" "Muzikiniai penktadienio vakarai Naisiuose"

187 Vilniaus grafikos meno centras Jaunųjų menininkų kultūros pristatymas

188
Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Šiaulių miesto 

bendrija
Išleidimas knygos "ŠIAULIŲ BOČIAI"

189 UAB OKTO
Nesankcionuota kūryba: architektūriniai sprendimai Lietuvos mėgėjų 

soduose

190 VšĮ "SALSA VILNIUS" 8-asis tarptautinis Vilniaus Salsos festivalis

191 A. Žandario įmonė
Romain Sardou "Atleisk mūsų kaltes" leidyba. Vertėja Stasė Bainionytė-

Gervienė

192 IĮ "A. Žandario įmonė" Knygos John Gray "Juodosios mišios" leidyba. Vertėjas Audrius Daukša

193 VšĮ "AV17" Tarptautinė šiuolaikinio metalo meno bienalė METALOfonas: asmeniškai

194 LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA
DMM - DIDŽIOJI MUZIKOS (menų sintezės) MUGĖ - meno industrijų 

link

195 VšĮ "MUZIKOS BARAI"
2 CD IŠ SERIJOS "MUZIKA VISIEMS": "RIMVYDAS ŽIGAITIS" IR 

"EGIDIJUS ALIŠAUSKAS"

196 Kauno technologijos universitetas
Tęstinis edukacinis pažintinis projektas "WWW.AUTC.LT - 

architektūrionio turizmo maršrutai internete: Palanga ir Birštonas"

197 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA Juodkrantės pajūrio skulptūrų simpoziumas

198 VšĮ Meno ir edukacijos centras 5 dienos su menu

199 VšĮ  VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRAS I-ojo ir II-ojo Pasaulinių karų plakatai

200 Kaunatavos kaimo bendruomenė "Senųjų etninių tradicijų puoselėjimas Kaunatavoje"

201 Kauno šokio teatras "Aura" Kauno šokio teatro "Aura" dalyvavimas tarptautiniuose šokio festivaliuose

202 Kauno šokio teatras "Aura" AURA'24 Tarptautinis šokio festivalis

203 Sargelių bendruomenės centras Tautinis tapatumas mene ir kultūroje

204 UAB  Kruenta Etnobiologija. Monografija

205 VšĮ "Menų vartai" Artscape: Slovėnija

206 MB galerija "Vartai" Paroda skirta Antano Sutkaus 75 metų jubiliejui

207 Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Klojimų teatrų festivalis "Vėtrungė"

208 Šiuolaikinio meno centras Rosa Barba paroda "Fikcinė biblioteka - gyvai"



209 VšĮ "BLIŪŠKIS" Kalendorinių apeigų dainų pamokos

210 VšĮ DAINAVOS KULTŪROS PROJEKTAI ALYTAUS SĄJŪDIS.1988-1990

211 VšĮ "IŠ ARTI" Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis IŠ ARTI

212 LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA DAR (Druskininkai Artists' Residence)

213 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Edukacinė programa "Vaidiname teatrą"

214 Kupišio rajono savivaldybės biblioteka "...Kad Donelaitis tilptų širdyje"

215 Kauno  IX forto muziejus Muziejinių vertybių restauravimas ir prevencinis konservavimas

216 Vilniaus dailės akademija Tapatybės paieškos

217 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Koja kojon su "Šlepete" (tęsinys)

218 Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis "WILIA" "XX Paribio kultūros dienos"

219 VšĮ Ukmergės socialinės edukacijos centras Misterija "Vilkmergės ragana"

220 Lietuvos dailininkų sąjunga "Vakar ir šiandien - I"

221 VšĮ "Baltoji Pelėda" "Turininga vasara: pažink Kauno regioną"

222 VšĮ "Baltoji Pelėda" "370": apie meną, kultūrą ir mokslą jauniems ir smalsiems

223 VšĮ "Baltoji Pelėda" "Lietuvos partizanai: nepamiršta istorija"

224 Viešoji įstaiga "Terra Publica" Knygos "1001 knygos panaudojimo būdas" leidyba

225 Panevėžio miesto dailės galerija "Aukštaitijos dailė'2014. Qui vadis?". Paroda ir katalogas

226 Panevėžio miesto dailės galerija
Stasio Eidrigevičiaus plakatų paroda "Fantazijos pratybos". Paroda ir 

katalogas

227 Panevėžio miesto dailės galerija
XX Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas "Lauko skulptūrinė 

keramika" (simpoziumas, paroda)

228 UAB A.SEMAŠKA IR KO Knyga "RADVILŲ NAMAI"

229 BĮ Švenčionių miesto kultūros centras "Šitam dideliam būry"

230 VšĮ "Panevėžio pynimėlis"
V-asis tarptautinis vaikų tautinių šokių ir dainų festivalis "Mes nupinsim 

šokių pynę 2014"

231 Šiaulių dramos teatras
Spektaklio "Širdies nusikaltimai" pagal Beth Henley pjesę "Crimes of the 

Heart"

232 Šiaulių dramos teatras
"Spektaklis DIBUKAS pagal A.Tarno to paties pavadinimo pjesę 

sukūrimas"

233 Šiaulių dramos teatras
Spektaklio GEISMŲ TRAMVAJUS pagal Tenesio Viljamso to paties 

pavadinimo pjesę sukūrimas

234 Šiaulių dramos teatras Šiaulių dramos teatro spektaklių pristatymas ir sklaida Lietuvos regionuose

235 VšĮ SKULPTŪROS CENTRAS AKUSTINIAI MĖNULIO AKMENYS

236 Lazdijų krašto muziejus "Skolos grąžinimas gimtinei"

237 Šiaulių kino meno klubas Internetinis filmų festivalis "DEBIUTAS"

238 Juozo Miltinio dramos teatras Teatro ir muzikos spektaklis "ŽANOS D'ARK BYLA"

239 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Valanda su knyga 

240 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Alamnacho "Prienų krašto vyturiai 2014" leidyba

241 Lietuvos kultūros tyrimų institutas
"Kultūrologija 19: Kultūros paveldas" (47 a. l. 120 juodai baltų 

iliustracijų)

242 VšĮ "INSTITUTIO MEDIA" Mini-rezidencijos kūrėjams, darantiems neįprastus dalykus su elektra

243 Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Menininkas ir vaikiška knyga"

244 VšĮ "KiNo kontora" EDOX kino fiesta

245 VšĮ "Panevėžio pynimėlis"
Dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje Kinijoje "SHANGHAI 

TOURISM FESTIVAL 2014"

246 Utenos kultūros centras
"Etninės kultūros atspindžiai Užpalių ir Kuktiškių bendruomenių 

tradicijose"

247 Utenos kultūros centras Renginių ciklas "Daugailiams 760 metų"

248 Utenos kultūros centras "Atrask muzikinį talentą savyje"

249 Utenos kultūros centras "Iš Tėvonijos versmių"

250 Utenos kultūros centras
"Vieversa" - Lietuvos kultūros ir meno skleidėja tarptautiniame Yi-Ian 

vaikų folkloro festivalyje

251 Utenos kultūros centras Tarptautinis chorų festivalis "Draugų balsai-2014"

252 Utenos kultūros centras "Šokio dialogas"

253 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Pjesės "Mūsų klasė" leidyba ir platinimas Lietuvos mokyklose

254 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Žydų genocido minėjimas J.Heifeco salėje ir Šv.Kotrynos bažnyčioje

255 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Stovyklos vaikams surengimas, spektaklio pagal Annos Frank dienoraštį 

sukūrimas ir pastatymas

256 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Tapybos ant stiklo parodos "Devyni žydų amatai" sukūrimas ir 

eksponavimas Lietuvoje

257 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Muzikinio spektaklio "Paskutinis Vilniaus pranašas" pristatymas JAV

258 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Knygos "Receptų knyga žydų moterims, 1896" vertimas iš jidiš į lietuvių 

kalbą

259 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Multimedija gido "Žydiškojo Vilniaus kultūrinis palikimas" sukūrimas

260 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Litvakų dailės parodos Lietuvoje

261 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Knygos "Žydų miestai ir kaimeliai Lietuvoje iki 1918" leidyba

262 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Muzikinio spektaklio "Paskutinis Vilniaus pranašas" pristatymas 

Lietuvoje



263 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Popietės mokiniams apie Holokaustą Lietuvoje. Žydų kultūrinis 

gyvenimas ir sąlygos Vilniaus gete

264 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Internetinio portalo apie žydų kultūros paveldą pildymas, palaikymas ir 

sklaida

265 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras Fotografijų parodų ciklas "Litvakai" Lietuvos miestuose

266 VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
Knygos "Vilniaus pirkliai 1862-1914 metais" - II dalis sudarymas ir 

leidyba

267 VšĮ "Lithuanian Shorts"
Lietuviškų trumpametražių sklaida "LT trumpai: trumpametražiai iš 

Lietuvos"

268 VšĮ "Lithuanian Shorts" 9-asis tarptautinis trumpų filmų festivalis "Vilniaus kino šortai 2014"

269 UAB "Full Screen" "Dokumentinio filmo "Galutinis tikslas" sklaida Lietuvos regionuose

270 Muzikų centras "Muzikos idėjos"
IV Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas "Muzikinė akvarelė-

2014"

271 Muzikų centras "Muzikos idėjos" IV Tarptautinis obojininkų festivalis-2014

272 Muzikų centras "Muzikos idėjos" V Tarptautinis obojininkų čempionatas 2013-2014

273 Muzikų centras "Muzikos idėjos"

XXII JUOZO PAKALNIO respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos instrumentais I tarptautinis JUOZO PAKALNIO 

pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkursas 

274 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda "Algimantas Kančius. Protofotografija"

275 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Algio Kriščiūno fotografijų paroda

276 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Mindaugo Kavaliausko fotografijų paroda "Travel' AIR"

277 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Arturo Valiaugos fotografijų paroda "Ilgesio žemė"

278 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Gintauto Trimako fotografijų paroda

279 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Donato Stankevičiaus paroda "Perpardavinėjimas"

280 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vytauto Pletkaus fotografijų paroda "Neperspektyvūs projektai"

281 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Raimundo Paknio fotografijų paroda

282 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Prospekto galerijos pristatymas meno mugėje "ArtVilnius'14"

283 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijų trys kartos "Šiaulių fotografoja. Trys kartos"

284 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Paskaitų ciklas apie fotografiją "Prospekto galerijoje"

285 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Žurnalas "Fotografija 2014"

286 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Naujai priimtų LFS narių paroda

287 Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Lietuvos fotomenininkų sąjungos dalyvavimas tarptautinėse 

konferencijose, seminaruose, festivaliuose

288 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Hannes Heikura fotografijų paroda

289 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos parodų ir paskaitų sklaida regionuose

290 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Čekijos fotografijos mokyklos pristatymas Lietuvoje

291 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Povilo Sigito Krivicko paroda "Gyvenimo blyksniai"

292 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Tęstinis fotografijų ciklas "KAIMYNAI.LATVIAI"

293 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Arūno Baltėno fotografijų paroda "Apie vieną mažą pilį"

294 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Marijos Šileikaitės-Čičirkienės fotografijų paroda "Iš spalvotų dienų"

295 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda - konkursas "Debiutas"

296 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Fotografijos paroda "Milda Drazdauskaitė. Fotografija"

297 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda "Būsenos"

298 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda "Tyli šviesa"

299 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Irenos Giedraitienės fotografijų paroda "Iš praeities į ateitį"

300 Lietuvos fotomenininkų sąjunga LFS narių kūrybos pristatymas užsienio galerijose

301 UAB Kruenta Etnika. Monografija

302 UAB Kruenta Meno ir kultūros leidinių leidyba

303 UAB Kruenta Tautinis tapatumas

304 Šiuolaikinio meno centras Arūno Gudaičio solo paroda

305 Všį Judesio ir minties teatras
Spektaklio pagal Vytauto V.Landsbergio pasaką "Zita - pelytė" 

pristatymas Lietuvos regionų vaikų globos namuose (II etapas)

306 UAB Vyzdys
V.Juraičio fotoparoda "Nadruva" K.Donelaičio asmenybės ženklai 

Tolminkiemyje ir apylinkėse, skirtas poeto 300 m. gimimo jubiliejui

307 UAB Vyzdys
Fotoalbumo "Nadruva" K.Donelaičio asmenybės ženklai Tolminkiemyje ir 

apylinkėse, skirtas poeto 300 m. gimimo jubiliejui spausdinimas

308 UAB "Baltų lankų leidyba" Skaitymo vadovėlis priešmokyklinio amžiaus vaikams

309 UAB "Baltų lankų leidyba" Julija Šukys "Epistolofilija: Onos Šimaitės gyvenimas" leidyba

310 Všį Žemės trauka
Pažintinis leidinys rusų kalba "Kaliningrado sritis. Prie lietuvių raštijos 

ištakų"

311 Všį Žemės trauka Fotoalbumo "Telex.Lietuva 1989-1995" parengimas spausdinimui

312 Všį Užupio Respublikos URM N.Aleksejevo parodos Vilniuje ir Kaune

313 UAB March design studio
Dalyvavimas tarptautinėje dizaino parodoje Maison & Objet 2014, 

Paryžius (Prancūzija)

314 Kauno šokio teatras "Aura" Šiuolaikinio šokio spektaklis-performansas "Ikonostatas"

315 Kauno šokio teatras "Aura" "Curriculis Vitarum - CV-Gyvenimo aprašymas"

316 Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities Komtūrija Aukštaitijos regiono etnografiniai kaimai

317 Všį Meno laboratorija Spektaklių "Stirna" ir "Nuosprendis - metamorfozė" sklaida



318 Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus "Alka" Renginių ciklas "Klojimo vakarai"

319 Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus "Alka" Archeologinės praeities ženklų Žemaitijoje sklaida

320 Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus "Alka" Tradicijos ir amatai pas Žemaičius

321 Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus "Alka"
Paroda ir konferencija, skirta spaudos atgavimo 110-ajam jubiliejui 

"Spausdinto žodžio galia lietuvių tautos ir valstybės kūrimosi aušroje"

322 UAB "Vilniaus kino klasteris"
Seminarai ir meistriškumo dirbtuvės "A Film Affair to Remember - 

AFAR": Masterclass with master DOP Daniel Pearl"

323
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros 

centras
Dvarų senovinės muzikos festivalis "Viva la muzica"

324
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros 

centras
Mokomųjų seminarų ciklo jaunimo stovykla "Mokomės amatų"

325 Všį Dvimiesčio kulka Miesto tyrimai: viešumo patirtys. Draugiška zona # 5.

326
Všį Vilijampolės vaikų ir suaugusių dienos užimtumo 

centras
Tokie patys tik kitokie

327 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish"
Šokio teatro "PADI DAPI Fish" spektaklių "Džiuljetos", "Diagnozė - 

krepšinis", "Aikštelėje laisvų vietų nėra" sklaida

328 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklis "Bjaurusis GAGA"

329 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklis "Pagal partizanų dainas"

330 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklis "Dievų namai"

331 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio teatro gastrolės Arequipoje, Peru

332 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklio vaikams "Baltoji lopšinė" muzikos sukūrimas

333 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklis "W klubas"

334 VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish" Šokio spektaklis "Extracto del blog"

335 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas Tarptautinis tekstilės studentų bendradarbiavimo projektas "Daiktai"

336 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo 

projektas "Pažinkime Lietuvos meną pojūčiais"

337 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Skaitau - vadinasi mąstau

338 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Gardūs skaitiniai

339 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Misija" įvykdyta Radviliškyje

340 Šiaulių "Aušros" muziejus Medijų naktis. Chaimo Frenkelio vilos parko vasaros sezono atidarymas

341 Šiaulių "Aušros" muziejus
Meninių skulptūrų sukūrimas secesinių formų Chaimo Frenkelio vilos 

parkui

342 Šiaulių "Aušros" muziejus XI tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis

343 Ž. Stravinsko firma "NEOMETA"

Liselotte Welskopf-Heinrich pasakų vaikams knyga "Berniukas 

akmenukas / Trys vandens lašeliai" (iš vokiečių k. vertė L.Vasiliauskaitė-

Rožukienė)

344 VšĮ Užupio Respublikos URM Užsiėmimai ir kūrybiniai vakarai Užupio Bibliotekoje

345 Lietuvos edukologijos universitetas Tradicinių amatų kūrybinė stovykla

346 Klaipėdos dramos teatras Henriko Ibseno "Laukinė antis" spektaklio pastatymas

347 Klaipėdos dramos teatras Ingmaro Bergmano "Rudens sonata" spektaklio pastatymas

348 Klaipėdos dramos teatras Marguerite Duras "Savannah Bay" spektaklio pastatymas

349 Klaipėdos dramos teatras Amy Herzog "4000 mylių" spektaklio pastatymas

350 VšĮ "Meno avilys" Restauruoto lietuviško dokumentinio kino sklaida

351 VšĮ "Meno avilys" Kino stovykla "Kinas ir kūnas"

352 VšĮ Kultūros žibintas Don Kichoto naktis

353 Asociacija "Lapkričio 2-osios draugija"
XIX a. II pusės knygnešių kapų Lietuvoje duomenų bazės sudarymas, 

nufotografavimas ir atvaizdavimas skaitmeniniame žemėlapyje

354 VšĮ "Gyčio Ivanausko teatras" Spektaklio "Paukščiai" pastatymas K.Sirvydo skvero fontane

355 VšĮ "artnews.lt"
Ugniaus Gelgudos ir Neringos Černiauskaitės kūrybos pristatymas Rygoje 

ir Vilniuje

356 VšĮ "artnews.lt"
Echo Gone Wrong - Lietuvos ir Baltijos šalių žurnalas internete anglų 

kalba

357 VšĮ "artnews.lt" Artnews.lt - šiuolaikinio meno aktualijų dienraštis internete

358 Lietuvos muziejų asociacija 2014 m. Lietuvos muziejų kelias: atrasti lobiai ir įmintos paslaptys

359 Vilniaus dailės akademija
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos laboratorijos 

"Suspended Space"

360 Vilniaus dailės akademija
VDA Nidos meno kolonijos tarptautinis simpoziumas ir meninių 

intervencijų programa "Techno-ekologijos"

361 Tauragės krašto muziejus Tauragės krašto muziejaus archeologinės ekspozicijos atnaujinimas

362 Tauragės krašto muziejus Liaudies skulptūrų "šv. Jurgis" ir "šv. Florijonas" restauravimas

363 Tauragės krašto muziejus Regioninė konkursinė liaudies meno paroda "Aukso vainikas"

364 Tauragės krašto muziejus
Moksleivių liaudies dailės rajoniniai ir regioninis konkursai "Sidabro 

vainikėlis"

365 Švenčionių miesto kultūros centras Adutiškio - Lazdinių folkloro ansambliui-45



366 Švenčionių miesto kultūros centras
Adutiškio kaimo kapelos gyvosios muzikavimo tradicijos fiksavimas ir 

sklaida

367 VšĮ "Kur Gena" Spektaklio "Išsidėstymas" pastatymas

368 VšĮ "Elijos vėjarožė"
"V-asis tarptautinis dainų, šokių ir muzikos festivalis "Nepalikim su 

negalia vienų"

369 Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas Kadišas medinėms Lietuvos sinagogoms

370 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla "Mūzų įkvėpti..."

371 Klaipėdos dramos teatras Ivanas Vyrypajevas "Girti" spektaklio pastatymas

372 Klaipėdos dramos teatras Tom Murphy "Budynės" spektaklio pastatymas

373 Klaipėdos dramos teatras Klaipėdos dramos teatro gastrolės Londone

374 Klaipėdos dramos teatras Yasmina Reza "Pašnekesiai po laidotuvių" spektaklio pastatymas

375 Pažaislio kultūros ir turizmo centras Gyvoji Pažaislio vienuolyno istorija

376
Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios 

kūrybos draugija Alytaus "Guboja"

XII-tas tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalis 

"Džiaugsmo ašara 2014"

377 Šiaulių vyskupijos šeimos centras
Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė 2014 "Leiskite mažutėliams ateiti pas 

mane"

378
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla 

"Varpelis"
"Varpelis studijuoja ir dainuoja Bachą"

379 Eržvilko kultūros centras Jaunimo ekspedicija. Mano Vadžgirys senojoje fotografijoje"

380 Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras
Šeimų festivalis - konkursas "10 balų", skirtas Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai

381 Juozo Miltinio dramos teatras Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įteikimo renginys

382 VšĮ "Jutempus" Frontiers in Retreat. Ateities vandens amžius

383 VšĮ "Chance No5" Kaktusų leksika

384 VšĮ "Chance No5" Atstovavimas Marakešo bienalės paralelinėje programoje "Half Hotel"

385 Klasikų Asociacija (Societas Classica)
Kultūros istorijos sklaida: prof. J.Dumčiaus rankraštinio palikimo 

publikavimas

386 Klasikų Asociacija (Societas Classica) Pasaulio lietuvių kūrybos sklaida Lietuvoje: Antano Rukšos raštų leidyba

387 VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla Knygų serija "Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai"

388 VšĮ "Mobili Galerija"
Jaunųjų (18-35 m.) Lietuvos tapytojų elektroninės duomenų bazės 

sukūrimas

389 Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė Laimos šventės kūrybinė stovykla

390 VšĮ "Argostudio" Ekspedicija "K.Donelaitis ir Rytų Prūsijos kultūrinis palikimas"

391 VšĮ "Istartas" Spektaklio "Čia aš Varatarius" sukūrimas

392 VšĮ "Istartas" Šokio spektaklio "Gerti tylą ..." sukūrimas

393
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla 

"Varpelis"
"Varpelis" ir "Thundertale" Lietuvos karžygių keliais

394 Švenčionių miesto kultūros centras Taip šventė senoliai - taip švęsime mes!

395 Švenčionių miesto kultūros centras Senųjų tradicijų vėrinys Stanislavavo dvare

396 Kūrybinės dirbtuvės "Beepart" Ketvirtasis tarptautinis šviesos instaliacijų festivalis "Beepositive"

397 Romų Integracijos Centras Koncertas "Draugystės žiedai"

398 VšĮ "Vitražo manufaktūra" Vitražas laiko tėkmėje 2014 m.

399 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Mažųjų mediateka. Antano Kučinsko operų vaikams diptiko "Bulvinė 

pasaka" ir "Makaronų opera" video ir audio įrašų fiksavimas ir leidyba

400 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Operos seminarai. G.Rossini operų pastatymai ir vieši atlikimai Italijoje 

bei Lietuvoje

401 VšĮ "Baltų amatai" VII tarptautinis džiazo žvaigždžių koncertų ciklas "Galvės jazz fiesta"

402 VšĮ "Šėltinio vaikai" "Gyvieji atvirukai"

403 Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla
XI tarptautinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrų meninės saviraiškos ir 

kultūrinės edukacijos festivalis "Atataria vamzdžiai"

404 Trakų rajono kultūros rūmai
Projektas "Atminimo žiedu pražydėsiu", skirtas poetės Salomėjos Nėries 

110-ajai gimimo sukakčiai paminėti

405 Trakų rajono kultūros rūmai "Sulėkė paukšteliai"

406 Trakų rajono kultūros rūmai
Projektas "Lietuvių nacionalinė dramaturgija mėgėjų teatro scenoje", 

skirtas Teatrų metams

407 VšĮ "Nepriklausomi garso režisieriai" Muzikos festivalis "Užutrakio vakarai"

408 Šiuolaikinio meno centras
Gedimino ir Nomedos Urbonų paroda "Naujieji modeliai ir modeliavimo 

praktika"

409 Šiuolaikinio meno centras "ŠMC interviu"

410 Šiuolaikinio meno centras Šiuolaikinio meno centro kino salės programa 2014

411 Šiuolaikinio meno centras "Kitoks požiūris"

412 VšĮ "Baltish Arts Magazine" "Ekslibrisas dar nesukurtai bibliotekai"

413 Šiuolaikinio meno centras Jaunųjų menininkų parodos

414 Šiuolaikinio meno centras Šiuolaikinio meno edukacija ir sklaida (ŠMC skaitykla)

415 Šiuolaikinio meno centras Šiuolaikinio meno centro edukacinė programa

416 Baltijos kamerinis operos teatras
M. Urbaičio operos "Grizeldės" (pagal to paties pavadinimo J. Masanet 

operą) pastatymas

417 Baltijos kamerinis operos teatras Operų "Faustas" ir "Julijus Cezaris" sklaida Lietuvoje



418 Baltijos kamerinis operos teatras Ch. Gounod operos "Faustas" gastrolės Baltijos šalyse

419 Baltijos kamerinis operos teatras North Opera Network 2014

420 Baltijos kamerinis operos teatras Vilniaus operos studija 2014

421 VšĮ "Užupio respublikos URM" Filmo "London Vilnius 11" paruošiamieji darbai

422 VšĮ "Šv. Jono vaikai" "Patirk savo kailiu"

423 UAB sveikatos centras "Energetikas" "Skulptūrų parkas Šventojoje" II-as pataisytas leidimas

424 VšĮ Azijos menų centras
Tradicinis ir šiuolaikinis menas kaip priemonė idėjos sklaidai ir 

visuomenės švietimui

425 VšĮ "Kultūrinės ir organizacinės idėjos"
Sceninio kostiumo pasirodymo "Cosplay" bendruomenės plėtojimas ir 

įtvirtinimas Lietuvoje

426 VšĮ "Kultūrinės ir organizacinės idėjos"
Japonijos scenos meno pasirodymų ciklas "Tekančios saulės scena"  

Japonijos kultūros festivalio "nowJapan" erdvėje

427 Kretingos muziejus Kretingos muziejaus edukacinių programų sklaida

428 Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Folkloro kolektyvų festivalis "Tėvelio dvarely"

429 Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
V tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų ir choreografinių grupių 

festivalis "Varinis aidas"

430 Kretingos muziejus
Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios- mauzoliejaus (U. K. 1428, buvęs 

kodas G158K) archeologiniai tyrimai

431 Kretingos muziejus
Kretingos muziejuje saugomų paveikslų "Kryžiaus kelio stotys" 

restauravimas

432 UAB sveikatos centras "Energetikas" "Akmens amžius X" tarptautinis akmens skulptūrų simpoziumas

433 Klubas "Kretingos krašto ainiai" Kretingos dvaro menų festivalis

434 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras "Dainuoju, džiaugsmą dovanoju"

435 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Nuo repeticijos iki koncerto: šokanti "Ugnelė"

436 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalis "Iš sidabro šulinių"

437 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras "Prisiminti, kad kurtum"

438
Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo 

akademija"
Knygų skaitymo festivalis "Knygų pelėda"

439 UAB "Promo plius" "Lietuviško žodžio šviesoje"

440 Mažeikių r. savivaldybės kultūros centras "Teatrų ir poezijos skrajonės"

441 Mažeikių r. savivaldybės kultūros centras K. Kavecko chorinės muzikos festivalis

442 Mažeikių r. savivaldybės kultūros centras Žemaičių krašto etninės kultūros tęstinumas ir sklaida

443 Mažeikių r. savivaldybės kultūros centras
II tarptautinis jaunųjų vokalistų ir šokėjų festivalis-konkursas "Baltic 

Voice 2014"

444
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė
XXXIX festivalis "Klaipėdos muzikos pavasaris"

445
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė
X šiuolaikinės muzikos festivalis "Permainų muzika"

446
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė
Klaipėdos kamerinio orkestro koncertinės gastrolės Šveicarijoje

447
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė
Klaipėdos kamerinio orkestro koncertai vakarų Lietuvos regione

448
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė
Klaipėdos kariliono muzikos festivalis

449 Lietuvos architektų sąjunga
Dalyvavimas Europos architektų tarybos (ACE) veikloje (tęstinis 

projektas)

450 Lietuvos architektų sąjunga Dalyvavimas Tarptautinėje Architektų Sąjungoje (UIA) (tęstinis projektas)

451 Lietuvos architektų sąjunga
Tradicinis LAS renginys "Geriausių rekreacinės, poilsio, landšafto, 

urbanistinių sprendimų paroda-konkursas Nidoje"

452 Lietuvos architektų sąjunga Vilnelės pakrantės pritaikymas visuomenės poreikiams

453 Lietuvos architektų sąjunga "Architektūra: Kaunas'2014"

454 Kūrybinių industrijų parkas "Architektūros centras" Keliaujanti paroda "Architektūra arti mūsų"

455 Lietuvos rašytojų sąjunga
"Rašytojas ir visuomenė: abipusis dialogas ir gimtosios literatūros sklaida 

globalizacijos akivaizdoje"

456 Lietuvos rašytojų sąjunga
"Daugiabalsė Lucke: baltarusių, lietuvių, moldovų, lenkų rašytojų rašytojų 

II forumas"

457 Lietuvos rašytojų sąjunga "Skaitymo valandos"

458 Lietuvos rašytojų sąjunga "Donelaičio atlasas"

459 VšĮ Rašytojų sąjungos fondas Almanacho "Poezijos pavasaris 2014" leidyba

460 Lietuvos rašytojų sąjunga Lietuvos rašytojų sąjungos dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje

461 Kūtybinių industrijų parkas "Architektūros centras" Interaktyvaus Lietuvos architektūros žemėlapio plėtra-2

462 Kūrybinių industrijų parkas "Architektūros centras" Albumas "Šiuolaikinė Lietuvos kurortų architektūra"

463 Panevėžio muzikinis teatras
Vienaveiksmių operų Domenico Cimarosa "Kapelmeisteris" ir Gaetano 

Donizetti "Rita" pastatymas

464 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Knyga- raktas į pažinimą. Mūsų metai" (tęstinis)

465 Zanavykų seimelis Zanavykų etninės kultūros ženklai



466 VšĮ "Idėjų miestas" "Šokis mus jungia"

467 VšĮ "Idėjų miestas" "Art Akademija"

468 VšĮ "Lietuvos kamerinio orkestro klubas"
Džeraldo Bidvos (smuikas) ir Lietuvos kamerinio orkestro (dir. Modestas 

Pitrėnas) CD įrašymas ir išleidimas

469 VšĮ "Vilniaus Miesto Opera" E. Humperdniko operos-pasakos "Jonukas ir Gretutė" pastatymas

470 VšĮ "Vilniaus Miesto Opera" "VCO ROCK" DVD plokštelės leidyba

471 VšĮ "Vilniaus Miesto Opera" G. Verdi operos "Trubadūras" pastatymas

472 Vasaros teatro festivalis Tarptautinis teatrų festivalis "Druskininkų vasara 2014"

473 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA Keramikos simpoziumas-paroda "Metai"

474 Lietuvos nacionalinis muziejus "Naujos edukacinės priemonės- naujas "PAŽINIMAS"

475 VšĮ "REXUS EVENTS" Festivalis "Palangos vasara"

476 VšĮ "Kultūros barų" leidykla Nicholaso Bradury'o knygos "Rinkos ūkis" leidyba

477 VšĮ "Kultūros barų" leidykla Maksimalistinis Birutės Stulgaitės minimalizmas

478 VšĮ "Kultūros barų" leidykla Herkaus Kunčiaus "7 pjesių romanas"

479 Stasio Vainiūno namai "Stasio Vainiūno namuose koncertuoja jaunieji"

480 Stasio Vainiūno namai "Regionų jaunieji talentai Stasio Vainiūno namuose ir regionuose"

481 Stasio Vainiūno namai "Trečiadienio vakarai Stasio Vainiūno namuose"

482 Molėtų krašto muziejus Pilietinio-tautinio leidinio "Molėtų krašte" parengimas ir leidyba

483
Visuomeninė organizacija "Dapkūniškių 

bendruomenės centras"
"Jauku ir šilta Dapkūniškių bendruomenės namuose"

484 Moterų klubas "Judra"
Molėtų krašto moterų socialinės-ekonominės atsakomybės didinimas, 

plėtojant kūrybiškumo ir verslumo kompetencijas

485 Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
Tęstinis projektas-kūrybinės dirbtuvės "Šiuolaikinio meno objektų 

integravimas istorinėje aplinkoje"

486 Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
Edukacinis projektas vaikams "XIXa. šešėlių teatras ir šešėlinių lėlių 

kūrimas"

487 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija
"Teatro metų kalendorius" (Lietuvos valstybinio teatro faktų, įvykių ir 

reiškinių panorama)

488 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija Lietuvos atstovavimas Baltijos šalių teatrų festivalyje 2014 m.

489 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija 23-oji Lietuvos ekslibriso paroda

490 VšĮ Kultūros paveldo akademija Edukacinis tęstinis projektas "Vasaros archeologijos mokykla 2014"

491 VšĮ Kultūros paveldo akademija "Kapsų regiono moters tautinių drabužių rekonstrukcija"

492 VšĮ Kultūros paveldo akademija
Tęstinis projektas "Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų 

profesijų atstovų mokymo aktualizavimas"

493 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Leidinys "Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 2001-

2010"

494 Lietuvos archeologijos draugija Tarptautinė konferencija "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai"

495 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

"Netinkamų naudojimui rūgštaus kartono apsauginių dėžučių keitimas 

naujomis nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio 

publikuotų dokumentų archyvo fonde"

496 Folkloro klubas "Bitulos sambūris" 'Devyniais žalčiukais į dausas"

497 IĮ Stasio Tumėno leidykla Alden Hatch knygos "Žmogus, vardu Jonas" (A Man named John) leidyba

498 Koncertinė įstaiga "Panevėžio garsas" Edukacinė-koncertinė programa "Pasaulio instrumentų paslaptys"

499 Koncertinė įstaiga "Panevėžio garsas" "Akimirką šią..."

500 "Žiemgalos" draugija Knygos "Žiemgalos draugijai- ketvirtis amžiaus" leidyba

501 Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centras
Šeštadieninė etnokultūrinė mokykla vaikams ir jaunimui (pavasario ir 

rudens sesijos)

502
Stasio Petrausko atminimo įamžinimo labdaros ir 

paramos fondas
Knygos "Stasys Petrauskas (1950-2010): Panevėžio bitlas" leidyba

503 VšĮ "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis"
Valstybės dienos (karaliaus Mindaugo karūnavimo) minėjimas. 

Kunigaikščių kelias- nuo Šeimyniškėlių iki Palatavio piliakalnio

504 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Knygeles skaitysi- pasaulį aplankysi"

505 VšĮ "Dermė"
Jaunojo pianisto Igno Maknicko dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose 

Etlingen (Vokietija) ir Enschedėje (Nyderlandų karalystė)

506 VšĮ "Dermė" Meno albumo "Stasys Kavaliauskas" sudarymas ir leidyba

507 VšĮ "Dermė"
Panevėžio tarptautinis festivalis "Bonjour, Maestro!", skirtas režisieriaus 

Juozo Miltinio atminimui

508 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Nuo molinės lentelės iki skaitmeninės knygelės"

509 Pasvalio krašto muziejus Joniškėlio respublikos fenomenas

510 Marijampolės moksleivių kūrybos centras "Atviras mikrofonas"

511 Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
IV Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-

konkursas "Mano senas drauge...", skirtas poetei Elenai Mezginaitei

512 Koncertinė įstaiga "Panevėžio garsas" "Vasara su muzika IV"

513 Panevėžio kraštotyros muziejus
"Panevėžio kraštotyros muziejaus vaizdo ir garso archyvo skaitmeninimas 

ir sklaida"

514 VšĮ "Bernardinai.lt" Elvyros Kučinskaitės knygos "Žiūrėjimas iš arti" leidyba

515 VšĮ "Bernardinai.lt" Andriaus Navicko knygos "Laisvų žmonių bendruomenė" leidyba



516
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmų nuolatinių ekspozicijų vadovo leidyba

517
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai

Tarptautinė mokslinė konferencija LIETUVA-ITALIJA: ŠIMTMEČIŲ 

RYŠIAI

518
Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Klaipėdos 

Pajūrio bendrija
"Jūra ošia bočių dainą"

519 VšĮ "Vilnius"
Lietuvių literatūros proceso analizė ir vertimai į anglų kalbą žurnale "The 

Vilnius Review"

520 VšĮ "Vilnius" Lietuvių literatūros tekstai ir kontekstai žurnale "Vilnius" rusų kalba

521 VšĮ "Vilnius"
Magnus Ducatus Poesis poezijos ir muzikos vyksmas Liubline (lietuvių 

menininkų dalyvavimas)

522 VšĮ "OPEN MINDS" "Kultūros sekmadieniai"

523
Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondas 

"Polihimnija"

Lietuvos vidurinių mokyklų (gimnazijų) mišrių chorų konkursas "Dainuok 

ir keliauk 2014", skirtas K. Donelaičio 300-osioms ir Lietuvos dainų 

švenčių 90-sioms metinėms

524 Maironio lietuvių literatūros muziejus Muziejinių vertybių lietuvių rašytojų rinkiniams papildyti įsigijimas

525 VšĮ R. L. MUSIC Pučiamųjų orkestrų festivalis "Teskamba dūdos Širvintose"

526 VšĮ R. L. MUSIC Vaiko asmenybės ugdymas kuriant pučiamųjų instrumentų orkestrą

527 VšĮ R. L. MUSIC Vaikų ir jaunimo stovykla "Vasaros dūdos"

528
Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Trimitas"

Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro "Trimitas" atstovavimas 

Lietuvai tarptautiniame muzikos festivalyje (Vokietija)

529
Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Trimitas"

V-asis tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis "Skambėkite, 

trimitai"

530
Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Trimitas"
Koncertų ciklas "Trimito" vasaros muzika

531
Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis 

choras "Polifonija"
XXXII Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis "Resurrexit"

532 G. Deržavino rusų literatūros klubas Ketvirto "Kauno literatūros almanacho" leidimas

533 Savivaldybių muziejų bendrija Praktiniai mokymai "Naujosios Sankt Peterburgo muziejų ekspozicijos"

534 Margininkų bendruomenė Klasikinės muzikos koncertų savaitgalis Margininkuose

535 VšĮ Vilniaus kamerinė Opera P. Mascagni operos "Cavalleria rusticana" (Kaimo garbė) pastatymas

536 VšĮ Vilniaus kamerinė Opera G. Puccini operos "Suor Angelica" pastatymas

537 VšĮ Vilniaus kamerinė Opera G. Puccini "Tosca"

538 VšĮ Stalo Teatras Kino dirbtuvės vaikams ir jaunimui "7 dienos ir naktys su kinu"

539 VšĮ "Kauno modernaus meno fondas"
"Geriausio ARTVilnius'13 Lietuvos menininko" Raimondo Gailiūno 

tapybos albumo leidyba

540 UAB "TREMORA" Vaidybinis trumpametražis filmas "Parketo skutėjas"

541 UAB "TREMORA"
Meistriškumo kursai ir lietuviškų filmų programa St. Peterburge ir 

Maskvoje

542 VšĮ "Meno kodas" Tarptautinis gatvės cirko festivalis "Stebuklų Šalis 2014"

543 Leidykla "Žuvėdra", UAB
Rašytojo Romo Sadausko ir dailininkės Gražinos Didelytės knyga 

"Rudens elegijos"

544 Leidykla "Žuvėdra", UAB Vinco Giedros knygos "Vilties sonetas" leidyba

545 Leidykla "Žuvėdra", UAB Rašytojo Prano Rasčiaus poezijos knygos "Paragauki sulos" leidyba

546 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Nešiojamojo 

dvipusio altorėlio technologiniai tyrimai

547 VšĮ "Artkomas"
Tarptautinis vaizduojamųjų menų festivalis "Menas senuosiuose Lietuvos 

dvaruose 2014"

548 VšĮ "Artkomas"
Tapytojo Arūno Daujoto (1963-2012) tapybos albumo leidyba. I etapas- 

paruošimas spaudai

549 VšĮ "Artkomas"
Tarptautinis, tęstinis meno ir kultūros kūrėjų miestų tinklas "CreArt" 

Kaune

550 VšĮ "Artkomas"
Tapytojos Jūratės Mykolaitytės tapybos albumo "J. Mykolaitytė. Tapyba" 

leidyba. I etapas- paruošimas spaudai

551 VšĮ "Teatras MENO FORTAS" Eimunto Nekrošiaus spektaklių sklaida Lietuvoje

552 Maironio lietuvių literatūros muziejus "Edukacija jaunimui"

553 Maironio lietuvių literatūros muziejus "Atrasti ir pažinti lietuvių literatūros lobius muziejuje ir kitose erdvėse"

554 VšĮ "Kauno bienalė" Pažink, mokykis ir kurk

555 VšĮ "Kauno bienalė" JUNGTYS'2014: Portugalija- Lietuva

556 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Pilnametražis vaidybinis filmas "Sukilėlio dienoraštis"

557 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Kino novelių ciklo "Ar atleisti?" baigiamieji darbai ir pristatymas

558 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Kadro kino meno akademija

559 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Jaunas žmogus XXI amžiuje

560 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Edukacinė programa "Foto objektyvas"

561 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras V tarptautinis medijų ir fotografijos filmų festivalis "Stop frame"

562 Kauno moksleivių techninės kūrybos centras Mėgėjiškų filmų festivalis "Kristijono Donelaičio žvilgsniu"

563
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus
"Viską ir aš prisimenu: Jurgio Kazlausko drožiniai"



564
VŠĮ NAUJOSIOS MUZIKOS KOMUNIKACIJOS 

CENTRAS
Vilniaus garso žemėlapis: akustinio tapatumo paieškos

565
VŠĮ NAUJOSIOS MUZIKOS KOMUNIKACIJOS 

CENTRAS
Kantorijos "Lumen fidei" sklaida Lietuvoje

566 Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Asociacijos "Lietuvos fotomenininkų sąjunga" 2014 metų prioritetų 

programa

567
VŠĮ LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGOS 

FOTOGRAFIJOS FONDAS
Knyga vaikams ir jaunimui "Šešios lapės"

568
VŠĮ LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGOS 

FOTOGRAFIJOS FONDAS
Remigijaus Treigio monografija "Fotografija"

569
VŠĮ LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGOS 

FOTOGRAFIJOS FONDAS

Albumo "Modernizmas Lietuvos fotografijoje 1900-1980 m." spaudos 

darbai

570 VšĮ "Ars communis" Rezidentūra JO-JO (Organizmų misterijos)

571 VšĮ "Keliautojo žinynas" Knyga "Šiaurės Karšuva"

572 VšĮ "Keliautojo žinynas" Leidinys "Kaunas Old Town"

573 VšĮ "Kultūros kiemas" Lietuvos teatrų duomenų bazės sukūrimas ir sklaida

574 VšĮ "Liudo Mikalausko koncertai"
IV-asis Tauragės vokalinės muzikos festivalis, skirtas K. Donelaičio 300 

gimimo metinėms paminėti

575 VšĮ "Avilio teatras"
(Monospektaklis) MEDĖJA pagal Christos Wolf romaną "Medėja. 

Balsai". Euripidas "Medėja"

576 Vilniaus memorialinių muziejų direkcija Interaktyvi paroda "Laikmečių sankirtos"

577 VšĮ "Menų spaustuvė" LT Off-stage

578 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Kritikai vs. choreografai

579 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Vasaros šokio mokykla'14

580 VšĮ Naujosios muzikos komunikacijos centras Spektaklis "Nora" (pagal H. Ibseno pjesę "Lėlių namai")

581 Kirtimų kultūros centras Garso paieškų kūrybinės dirbtuvės "Užribis"

582 Kirtimų kultūros centras Išgirsk Vilnių

583 Kirtimų kultūros centras Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas 2014

584 Kirtimų kultūros centras "Mano garsas"

585 Kirtimų kultūros centras Kūrybinės  diskusijos "Akiratis"

586 Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Viskas apie jūrą- nuo vėtrungės iki stintos uodegos"

587 Lietuvos kino mėgėjų sąjunga
56-asis respublikinis studentų ir moksleivių mėgėjiškų kino filmų 

festivalis "Debiutas"

588
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
XII tarptautinis literatūros festivalis "Panevėžio literatūrinė žiema 2014"

589
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
"Po Paryžiaus dangum"

590
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
"Vasara su knyga ir lėle"

591 Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Skaitymas- vaikystės kultūros dalis"

592 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Bazilionų ordino vienuolyno Čerlionoje XVII a. dokumentų rinkinio 

išsaugojimas

593 VšĮ "Kultūros tiltai"
Monografijos "Muzikinis duetas. V. Radovičius ir M. Azizbekova" 

paruošimas spaudai (autorė V. Juškutė)

594 Panevėžio kraštotyros muziejus "Panevėžys XIX-XX a.: apie užmarštį ir atmintį"

595 Panevėžio kraštotyros muziejus Panevėžio kraštotyros muziejaus internetinės svetainės sukūrimas

596 Panevėžio kraštotyros muziejus
Katalogo "Panevėžio rajono archeologiniai paminklai ir radiniai" I-asis 

rengimo etapas

597 Panevėžio kraštotyros muziejus

V. Straševičiaus asmeninių baldų restauravimas ir jų eksponavimas 

nuolatinėje ekspozicijoje "Gamtos media: stebėjimas, tyrinėjimas, 

išsaugojimas"

598 Kupiškio rajono literatų klubas "Lėvens balsai" "Prošvaistės"

599 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Skulptoriaus Juozo Kėdainio rankraštinio palikimo tvarkymas ir 

panaudojimas vaikų bei jaunimo kultūrinei edukacijai

600 UAB leidykla "Naujasis lankas" Algirdas Landsbergis "Kelionė"

601 Kauno valstybinis muzikinis teatras Frank Wildhorn miuziklo "Grafas Montekristas" pastatymas

602 Kauno valstybinis muzikinis teatras

Kauno valstybinio muzikinio teatro dalyvavimas 2014 m. Lietuvos 

kultūros ir ekonomikos forumo Rusijoje programoje ir spektaklio "Duklių 

spindesys" gastrolės Sankt Peterburgo muzikinės komedijos teatre

603 Kauno apskrities archyvas
Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentų, saugomų Kauno 

apskrities archyve, restauravimas ir prevencinis konservavimas

604 Kretingos rajono kultūros centras Kūrybinė-pažintinė stovykla "Te.Atras Kretingos rajoną"

605 Kretingos rajono kultūros centras 17-asis jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija "Atžalyno scena"

606 Maironio lietuvių literatūros muziejus "Kelionė į Algirdo Landsbergio "Kelionę"

607 VšĮ Šv. Antano dienos centras
Monografijos "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas 

Stropus" leidyba

608 VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla Kalėdinis festivalis

609 Kauno rajono Zapyškio kultūros centras "Aitvarai-paukščiai-vaikai"



610 Kauno menininkų namai Šiuolaikinio šokio miniatiūros Lietuvos miestams ir miesteliams

611 Kauno menininkų namai
Lietuvos kino įvykių fiksavimas, kino naujienų sklaida ir archyvavimas 

portale www.kamane.lt

612 VšĮ "Arvus" Styginių kvarteto "Chordos" koncertinės programos

613 Neringos meno mokykla V tarptautinis kultūrinis projektas "Šokanti Neringa-2014"

614 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos kūrybinė veikla

615 Asociacija "Teatronas" Spektaklio "Kas prieš karą, pasiduokit" pastatymas ir sklaida

616 Semiotinių tyrimų centras Eko rūsys

617 Semiotinių tyrimų centras MENAUK

618 Vilniaus dailės akademija Lietuvos jaunųjų mados dizainerių paroda Berlyno mados savaitėje

619 Lietuvos dailės muziejus
"Palangos grafų Tiškevičių rūmai: didikų rezidencija, dailininkų kūrybos 

namai, gintaro muziejus"

620 Lietuvos dailės muziejus "Arbit Blato Paryžius ir Venecija"

621 Lietuvos dailės muziejus "Mykolo Raubos Vilnius" leidinys

622 Lietuvos dailės muziejus "Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovas"

623 Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras "Teatras- kartoms"

624
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus
"Elektroniniai Muziejaus vartai"

625
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus

A. Baranausko asmeninės bibliotekos knygų restauravimas- tautos 

kultūros istorijos šaltinio išsaugojimas

626
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos 

centras

Lietuvos kompozitoriaus Jono Jurkūno kūrinio "Iš šio miesto" sukūrimas 

ir pristatymas

627 VšĮ "Metų projektai" "Lietuviškos muzikos leidyba 2014"

628 VšĮ "Metų projektai" Lietuviškos kultūros sklaida pasaulyje: folkroko grupės "Žalvarinis" turas

629 VšĮ "Metų projektai" "Lietuviška muzika: Rytai/Vakarai 2014"

630 Lietuvos Ramuvų sąjunga Amžinoji ugnis baltų tradicijose (vaikų ir jaunimo etnokultūros stovykla)

631 VšĮ "Self-fish" Tarptautinė menininkų rezidencija "Susigrąžinti pojūčius"

632 VšĮ "Slavų estetinio lavinimo centras" Regioninė Lietuvos vaikų ir jaunimo meno programa "Atvira pamoka"

633 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Maniūtės sąsiuviniai. (Gervėčių krašto istorija Marijos Mažeikienės 

atsiminimuose)

634 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Paskaitų ciklas ir konferencija "Moterys Tautinio atgimimo istorijoje: L. 

Malinauskaitei-Šliūpienei 150"

635 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Tadeuszas Bujnickis. "Vilniaus eskizai. Apie literatūrinę grupę Zagary ir 

ne tik. Mokslinių straipsnių rinkinys"

636 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas

637 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vaižgantas. Raštai. 23 tomas

638 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Knygos Laima Abraitytė "Pradžios" leidykla

639 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Jurgio Baltrušaičio laiškai

640 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Klasikos skaitymai

641 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antano Baranausko raštai V/2: Šventojo Rašto vertimas

642 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos literatūros antologija 1795-1831: šviečiamasis klasicizmas. 

Preromantizmas

643 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Ilona Čiužauskaitė "Žemaitės raštų tekstologinės problemos"

644 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Akademinis vasaros seminaras "Literatūros salos 2014"

645 Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras "Vėtrungės- regionio kultūrinio turizmo jungtys"

646
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus
Leidinio "Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas"

647 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Artūro Šeštoko retrospektyvinė fotografijų paroda

648
VšĮ Meninės kūrybos palikimo išsaugojimo ir plėtros 

fondas "Terra Recognita"
Sauliaus Vaitiekūno kūrybos katalogas "Segtuvas"

649 VšĮ "Ambra Vox" Renginiai Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

650 Raseinių rajono kultūros centras Tarptautinis chorinės muzikos festivalis "Dainuojam Maironiui"

651 Raseinių rajono kultūros centras Kūrybinis triptikas: Lietuva, Mindaugas, Donelaitis

652 Raseinių rajono kultūros centras Girkalnio Griežynė 2014

653 Raseinių rajono kultūros centras Folkloro misterija Molavėnų piliavietėje

654 Raseinių rajono kultūros centras Oratorija Donelaičiui

655 Raseinių rajono kultūros centras Jaunatis Raseinių miesto Maironio parke

656
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka
Skaitymas- kultūrinio kapitalo pagrindas

657 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija
Tęstinis medžio skulptūros pleneras Vasario 16-osios gimnazijoje, 

Hiutenfelde, Vokietijoje

658 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija Tęstinis respublikinių tarptautinių parodų ir plenerų ciklas "Puodų turgus"

659 VšĮ "Pilietinės visuomenės institutas" "Suaugusiųjų pilietinės savišvietos tinklo "Civitas" stiprinimas"



660 UAB leidykla "Margi raštai" Emile Cioran. "Pagunda būti" (Le tentation d'exister) vertimas ir leidyba

661 UAB leidykla "Margi raštai" Romas Kaunietis "Laisvės kovotojų prisiminimai". IX dalis

662 UAB leidykla "Margi raštai"
O. Haleckio knygos "Limits and Divisions of European History" vertimas 

į lietuvių kalbą ir leidyba

663 Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija Knygų erdvės

664 Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija "Skaitome pasaulinę klasiką nuolat"

665 UAB "TV ir kino projektai" Kūrybinės dirbtuvės ir muzikinių vaizdo klipų apdovanojimai

666 VšĮ "Baltijos griaustinis" Festivalis "Mėnuo Juodaragis"

667
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

asociacija
"Kūrybinių industrijų lyderiai"

668 VšĮ "Socialiniai meno projektai" Edukacinė programa "Meno teritorija"

669 VšĮ "Socialiniai meno projektai" "Šokio laboratorija"

670 VšĮ "Socialiniai meno projektai" "Meno kūriniai Vilniaus universiteto Onkologijos institute"

671 VšĮ "Lietuvos išeivijos dailės fondas" Sveikas, Paryžiau! Bonjour, Paris! Litvakų migracijos keliais

672 VšĮ "Lietuvos išeivijos dailės fondas" "Jonas Rimša. Sugrįžimas į Tėvynę"

673 VšĮ "Lewben Art Foundation" Dailė.lt

674 VšĮ teatras "Cezario grupė" Spektaklio pagal Fausto mitą sukūrimas ir sklaida

675 VšĮ teatras "Cezario grupė" Spektaklis pagal Riunoskė Akutagavos novelę "Tankumyne"

676 VšĮ teatras "Cezario grupė" Teatro sklaida regionų globos ir įkalinimo įstaigose "Teatras be ribų"

677 VšĮ teatras "Cezario grupė" CD leidybos projektas: kompozitoriaus M. Bialobžeskio muzika teatrui

678 VšĮ teatras "Cezario grupė" Dalyvavimas festivalyje "Eye on Culture" (Lenkija)

679 VšĮ teatras "Cezario grupė" Cezario Graužinio spektaklių sklaida Lietuvos regionuose

680 VšĮ teatras "Cezario grupė" Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui regionuose "Teatro stebuklas"

681 UAB "Charibdė" Knygos Manuel Rosa "Kolumbas. Atskleistoji istorija" leidyba

682 UAB "Charibdė"
Knygos Antanas Rimvydas Čaplinskas "Vilniaus gatvių istorija. Valdovų 

kelias. Pilies gatvė" leidyba

683 UAB "Charibdė" Knygos Dina Jakšina "Pasivaikščiojimas po Karaliaučių" leidyba

684 UAB "Charibdė" Knygos Alma Karosaitė "Lapės paso paieška" leidyba

685 Biržų krašto muziejus "Sėla"
Biržų tvirtovės arsenalo ir Biržų r. kapinynų archeologinių metalinių 

radinių konservavimas ir restauravimas

686 UAB "Alma littera" Edita Minkuvienė, Aušra Didžgalvienė "Kelionė po Lietuvą"

687 UAB "Alma littera" Nijolė Narmontaitė "Ko nematė žiūrovai"

688 UAB "Alma littera" Aldona Mazolevskienė "Vaikystės skaitiniai"

689 UAB "Alma littera" Jonas Liniauskas "Didžioji paslaptis, arba Ką sapnuoja sapnai"

690 VšĮ "Sąmoningas žmogus"
"Jaunųjų menininkų profesinių įgūdžių tobulinimas tarptautiniuose 

konkursuose"

691 VšĮ "Sąmoningas žmogus" "Tarptautinio festivalio "Vilnius Comedie" organizavimas"

692 VšĮ "Sąmoningas žmogus"
"Jaunųjų menininkų profesinių įgūdžių tobulinimas tarptautinėse muzikos 

industrijos mugėse"

693 VšĮ "Sąmoningas žmogus" "Teatro "Kitas kampas" gastrolės JAV susitikimui su Amerikos lietuviais"

694 VšĮ Teatras "Utopia" Klasikinės dramos baltos dėmės

695 VšĮ Teatras "Utopia" Meno publicistikos žurnalo "Imanencija" sukūrimas ir leidyba

696 VšĮ Teatras "Utopia" Internetinė pasaulinės dramaturgijos lietuviškų vertimų saugykla

697 VšĮ Teatras "Utopia" Teatro "Utopia" spektaklių sklaida

698 VšĮ Teatras "Utopia"
Jaunosios kartos teatro režisierių profesinių įgūdžių tobulinimas "Prima 

del Teatro" seminaruose

699 UAB "Archiforma" Lietuvos architektai Europos Sąjungos rinkoje, iššūkiai ir galimybės

700 UAB "Archiforma" Lietuvos architektūros riteris

701
Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos 

kultūros centras
Teatro ambulatorija

702 Marijampolės socialinės pagalbos centras "Tai, ką išimsime iš tautos praeities skrynios"

703 Šūklių kaimo bendruomenė Šūklių skulptūros pristatymas visuomenei

704 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Vilniaus tapytojų Slendzinskių dinastijos retrospektyvinės parodos 

įrengimas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

705 Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas" XVII tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras

706 Užvenčio kultūros centras
10-oji jubiliejinė regioninė meno ir sporto šventė "Venta, Venta, Venta- tu 

žemaičiui šventa"

707 Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras Edukacinė- pažintinė stovykla "Atrask save"

708 Tauragės rajono fotografų klubas "Fotojūra" IV-asis tarptautinis fotoklubų suvažiavimas Tauragėje

709 Tauragės krašto muziejus Fotografinė navigacija jaunajai kartai.

710 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius "Gyvos Šiaulių regiono tautodailės tradicijos 48-oje parodoje"

711 Viešoji įstaiga "Sol artis" Klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis "Marijampolė Music Park"

712 Viešoji įstaiga "Sol artis"
I-asis respublikinis vaikų ir jaunimo kamerinio muzikavimo konkursas- 

festivalis Rimvydui Žigaičiui atminti



713 Lietuvos bibliotekininkų draugija
"Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) dalyvavimas 80-oje IFLA 

Generalinėje konferencijoje"

714 Moonmakers
Dokumentinio filmo "Padėkos diena" kūrėjų dalyvavimas "Eurodoc" 

mokyklų programoje

715 VšĮ "Ūsai" "Oranžerija"

716 VšĮ "Lietuvos spaudos fotografų klubas"
Tęstinis tarptautinis fotožurnalistikos festivalis "Vilniaus fotografijos 

ratas"

717 VšĮ "Lietuvos spaudos fotografų klubas" Paroda "Vandeniai: plaukikų portretai"

718 VšĮ "Lietuvos spaudos fotografų klubas" Konkursas, leidinys ir paroda "Lietuvos spaudos fotografija 2014"

719 VšĮ "Lietuvos spaudos fotografų klubas"
Dalyvavimas tarptautiniuose fotografijos festivaliuose, konferencijose, 

seminaruose

720 Tradicinių ir istorinių laivų asociacija Tradicinių ir istorinių burlaivių regata "Burpilis 2014"

721 UAB "Utenos Indra" Knygos "Knygos kelias Rytų Aukštaitijoje" leidyba ir spauda

722 Všį Kauno Technologijos Universitetas "KTU- kitaip"

723 Všį Šiaulių "Aušros" muziejus

Edukacinių kalendorinių švenčių programa "Nuo pavasario linksmybių iki 

žiemos rūpesčių"m skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms 

paminėti

724 Asociacija "Krantų redakcija" Knyga "Nepaprastas laikas P. S. laiškai"

725 Kauno rajono Babtų kultūros centras Žalgirio pergalės parko vizija (II)

726 VšĮ Euroregiono "Ežerų kraštas" direktorato biuras Vandens, augalijos ir smėlio įprasminimas mene

727 VšĮ Gerosios Naujienos centras Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis "Sielos 2014"

728 Biudžetinė įstaiga Lietuvos aklųjų biblioteka
Literatūra apie fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymą regos 

neįgaliesiems

729 Biudžetinė įstaiga Lietuvos aklųjų biblioteka Kūrybinė studija "Jausti- vadinasi, matyti" (tęstinės programos II-oji dalis)

730 VšĮ Šiaulių universitetas "Užmiršti S. Romerienės raižiniai"

731 VšĮ Šiaulių universitetas VII respublikinis Laimono Noreikos skaitovų konkursas

732 VšĮ Šiaulių universitetas IX tarptautinis teatrų festivalis "Po Saule"

733 MB Galerija "Vartai" Dalyvavimas Art Brussels meno mugėje

734 VšĮ "Menų vartai" Dalyvavimas Nada meno mugėje Niujorke

735
Valstybės biudžetinė įstaiga Šiaulių "Aušros" 

muziejus

Juozo Žiogo archeologinės kolekcijos ir molbertinės tapybos paveikslų 

restauravimas (II etapas)

736
Asociacija Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugija 

"Gegnė"
Edukacinis medžio drožėjų pleneras "Prakalbinti medį"

737 VšĮ "Menų vartai" Deimanto Narkevičiaus paroda

738
Asociacija Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno 

skyrius
XI-asis fotomeno festivalis "Kaunas photo"

739 UAB "Alma littera" Gina Viliūtė "Vilniaus Madona"

740 UAB "Vaga" Fabio Stassi romano "Paskutinis Čarlio šokis" vertimas ir leidyba

741
Asociacija Klaipėdos miesto bendrija (choras) 

"Atminties gaida"
Rezistencinės kovos atspindys "Atminties gaida" renginiuose

742 Asociacija XXVII knygos mėgėjų draugija Nuo Donelaičio "Metų" iki...

743 Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras Tarptautinis menininkų pleneras "Menas paveldui"

744 VšĮ Bendri Reikalai
Jaunųjų kuratorių edukacijos bei profesinių įgūdžių tobulinimo projektas 

JAV: Los Andželo "School of Art"

745 VšĮ Bendri Reikalai Lietuvių menininkų pristatymas Manifesta'10 bienalėje: "What thinks me"

746 UAB Renginių centras "Karklės žvejų kaimelis: būties portretai"

747 Kultūros centras Dusetų dailės galerija "Kuriame Dusetų skulptūrų parką"

748 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras
XIV respublikinis klojimo teatrų festivalis "Kurtuvėnai 2014", skirtas 

Kristijono Donelaičio ir Teatrų metams

749 Šiaulių Didždvario gimnazija Respublikinis gimnazijų tautinių šokių festivalis "Jaunimėlin"

750 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" Koncertų ciklas "Dainuokim iš širdies" 2014

751 Kultūros centras Dusetų dailės galerija
Tarptautinis tapybos pleneras "Zarasai- ežerų kraštas" skirtas Yjegudo 

Peno 160-osioms gimimo metinėms paminėti

752 Teatras ATVIRAS RATAS, VšĮ
Teatro "Atviras ratas" spektaklių "DiViDukas" ir "Pabėgimas į Akropolį" 

pristatymas Londone

753
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos Adomo Brako dailės 

mokykla
Parodų ciklas "Laiko sankirta"

754
Asociacija Rajyashree Ramesh scenos meno ir šokio 

teatro akademija
Šeštasis tarptautinis Indijos klasikinio meno festivalis "Sursadhana 2014"

755 Asociacija "Lietuvos jaunimo Ramuva" "Kunigaikščio Gedimino pagerbimas (ritualo rekonstrukcija)"

756 Asociacija "Fotobienalė LT" Festivalis "Plungės fotobienalė 2014"

757 Asociacija "Baltų centras" Projektas "Baltų kelias"

758 Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras" XVI Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalis Klaipėdoje

759 Valstybės biudžetinė įstaiga Kauno IX forto muziejus Legendinis pabėgimas: pabandyk pabėkt ir tu

760 Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šakių kultūros centras Tarptautinis festivalis- konkursas "Cirko žiburiai 2014"



761
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno 

menininkų namai

"Kamane.lt- architektūros objektų fiksavimas ir analizavimas, 

architektūros naujienų kaupimas ir sklaida"

762 VšĮ "Kamerinis raktas" Vasaros muzikos akademijos 2014 kūrybinės dirbtuvės

763 VšĮ Stalo Teatras
Stalo Teatro meno sklaida tarptautiniuose festivaliuose ir pasaulio Lietuvių 

bendruomenėse

764 VšĮ Stalo Teatras Stalo Teatro kūrybinė muzikos ir teatro laboratorija vaikams ir jaunimui

765 VšĮ "artbooks.lt" Knygos "Miestų knyga" (autorė Jurga Vilpišauskaitė) leidyba

766 VšĮ "artbooks.lt" Knygos - projekto "Žmogus, kuris žinojo viską" leidyba

767 VšĮ "Sena muzika" "Senosios muzikos sklaida Lietuvos regionuose"

768 VšĮ "Amici Art" "XVIII amžiaus muzika Lietuvos dvaruose"

769 VšĮ "MENE" Apie ilgesį. Miniatiūros, milžinai, suvenyrai, kolekcijos

770 VšĮ Urbanistinio Šokio Teatras "Low Air" Šiuolaikinio šokio spektaklio "Kelionė namo" sklaida

771
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus

Klaipėdos krašto XXa. pradžios moterų tautinio kostiumo-švarkelių 

(bliuzių) konservavimas

772 Klaipėdos universitetas
"Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros 

meistriškumo paskaitos ir pamokos" XIV seminaras

773 Klaipėdos universitetas "Dedikacija dr. VINCUI KUDIRKAI"

774 Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras Literatūriniai skaitymai jaunimui "XX a. Lietuvos poetai XXI a. realybėje"

775 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Aštuntasis Medvėgalio menų festivalis

776 VšĮ "Mažoji fiesta" "Grafų Tiškevičių takais: Palanga ir Kretinga"

777 IĮ Mažoji leidykla Knyga "Pokalbiai su kultūros elitu"

778 Viešoji įstaiga "Bernardinai.lt" Skaitau, vadinasi mąstau (tęstinis projektas)

779 Viešoji įstaiga "Bernardinai.lt" Henriko Gudavičiaus knygos "Laiškai iš kaimo" leidyba

780 Šalčininkų švietimo ir informavimo centras "Jaunimo kultūros amžių tėkmėje: bendrystės tiltų beieškant"

781
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės Valdovų Rūmai
Muziejinių vertybių restauravimas

782 VšĮ "Vilniaus festivaliai" Kantatos "Aleksandro puota" sceninis pastatymas

783 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" "Grįžtamoji banga"

784 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" "Baltijos kelionė"

785 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" "Švyturių ralis"

786 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" Europos senjorų šokių festivalis "Senjorų šokių pynės"

787 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" Teatrinio veiksmo gatvė 2014

788 Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" Mobili aplikacija "Klaipėdos šventės"

789 LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ
Atminimo dienos, skirtos daktaro Cemacho Šabado 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti

790 UAB "Aidai"
Edvardas Gudavičius "Šv. Brunonas ir Lietuva iš tūkstantmečio 

perspektyvos"

791 UAB "Aidai" Joseph Ratzinger "Pradžioje Dievas sukūrė"

792 Viešoji įstaiga "Modernaus meno centras" Leidinys/dailės albumas "Arvydas Šaltenis. Tapyba"

793 IĮ Mažoji leidykla Knyga - albumas "Moterų papuošalų istorija"

794 Visuomeninė organizacija "VAKARO ŽAROS" "Birželio naktys ir jūra"

795 Nepriklausomų prodiuserių asociacija Lietuviško filmo sklaida netradicinėse erdvėse

796 VšĮ "ART GATE" Koncertas "Rytą vakarą- Piano"

797 Liudviko Rėzos kultūros centras VII-oji regioninė folkloro šventė "Pūsk,vėjuži"

798 Koncertinė įstaiga "Panevėžio garsas" Myliu

799 UAB "DIEMEDŽIO LEIDYKLA"
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Povilo Mataičio knyga 

"Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje"

800 UAB "Alma littera" Renata Šerelytė "Pakeistas vaikas"

801 VšĮ Vizualios mintys Literatūrinis Kaunas-2014. V. Mykolaitis-Putinas

802 VšĮ Vizualios mintys Spektaklis "Vilniaus pokeris"

803 VšĮ Zarasų rajono turizmo informacijos centras Tarptautinių ryšių plėtra - būdas pristatyti Lietuvos kultūrą pasauliui

804 VšĮ Zarasų rajono turizmo informacijos centras Zarasų krašto kultūros impulsai

805 VšĮ "Praamžius" Lietuvių tradicijų išsaugojimas ir sklaida Lietuvos etninėse žemėse

806 Trakų meno mokykla "Žvaigždūnė"

807 Panevėžio Rožyno progimnazija "Mano šaknys Rožyne"

808 Alytaus kraštotyros muziejus Kaip dvylika mėnesių šventes šventė

809 Kauno vaikų šokių teatras "Gijelė"
X-asis respublikinis šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalis-konkursas 

"Šokio erdvėje 2014"

810
Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis 

centras
Etninių apeigų paslaugos ant molinės aslos

811 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Tango su Šekspyru"

812 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra

813 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Edukacinių renginių ciklas "Mano pasakų namelis"

814 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Europos Sąjungos šalių aitvarai"

815 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Vaikai skaito ir piešia Donelaitį

816 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Renginių ciklas K.Donelaičiui - "Tau, žmogau, miels..."

817 Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Kartų pynė"



818 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
"Nauji gaspadoriai - švieži kalendoriai" Joniškio krašto etninės kultūros 

kalendorius

819 VšĮ "Vizualios mintys" E-Altorių šešėliai

820
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir 

tradicinių amatų centras

Keramikų kūrybinė stovykla - seminaras "Lietuvos Puodžių karaliaus 

rinkimai"

821 Sintautų kultūros centras Sakralinės muzikos festivalis "GIESMĖ - 2014"

822 Telšių rajono savivaldybės kultūros centras
VII-asis Albino Jasenausko vardo sakralinės muzikos festivalis "Giesmių 

tiltai"

823 Telšių rajono savivaldybės kultūros centras Telšių rajono Dainų šventė "Septynių kalvų giesmė"

824 Telšių rajono savivaldybės kultūros centras Liaudiškos muzikos kapelų šventė "Jurgelio valsas"

825 Sintautų kutūros centras Respublikinis liaudiškos muzikos ir šokio festivalis "Ruimužis"

826 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyrius "Meno ekspresas: Telšiai - Saint-Egreve"

827 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyrius
Respublikinė taikomosios tautodailės paroda - konkursas "Iš Džiugo 

sakmių"

828 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" Kompaktinės plokštelės "Medis prie teatro" leidyba

829 VšĮ "Vizualios mintys" Spektaklio pagal "Altorių šešėly" III-čiąją dalį sklaida regionuoe

830 Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras "Ugnies šokis ETNOKULTŪROS VERSMĖSE"

831 Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras Lietuvos jaunųjų menininkų meninės raiškos stovykla "Brass vasara 2014"

832
Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės 

vidurinė mokykla
Teatro paslaptys ir atradimai

833 VšĮ Tytuvėnų festivalis XI Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis

834 VšĮ Tytuvėnų festivalis Keturi plius

835 VšĮ "Vilniaus klezmeriai"
"Muzika įsivaizduojamam spektakliui" kūrinys simfoniniam orkestrui ir 

jazz perkusijai

836 Lietuvos dailininkų sąjunga Lietuvos dailininkų sąjungos 2014 metų kūrybinės programos vykdymas

837 Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras Profesionalus menas kaimui "Tiltai sujungia"

838 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" Byron Wallen (trimitas, UK)koncertų ciklas Lietuvoje

839 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" Lietuvos-Rusijos trio koncertų ciklas

840 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" Muzikinis kamerinis spektaklis Annos Kareninis motyvais

841 VšĮ "Vilniaus klezmeriai"
"7 Erdvės" kūrinys mušamiesiems (solo) ir kameriniam orkestrui su 

vizualiniais elementais

842 VšĮ "Vilniaus klezmeriai"
Lietuvos ir Ukrainos liaudies šokių koncertinis atlikimas džiazo stiliumi 

Ukrainoje ir Lietuvoje

843 VšĮ "Vilniaus klezmeriai"

Neformalaus ugdymo pamoka-praktinis užsiėmimas "Vaikai kuria jų 

muzikinę versiją multiplikaciniams ir meno filmams mušamųjų 

instrumentų kalba čia ir dabar"

844 VšĮ "Vilniaus klezmeriai"
Frank London (trimitas, JAV) dalyvavimas Klezmerių muzikos festivalyje 

"Medis prie teatro"

845 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" Klezmerių muzikos festivalis "Medis prie teatro"

846 VšĮ "Vilniaus klezmeriai" "Berlynalijos II"

847 VšĮ "Laisvasis teatras"
Teatro sklaidos ir psichologinės gerovės gerinimo projektas "Lauke už 

durų"

848 UAB "Plungės žinios" Leidinys "Plungės švietimo istorija. Praeitis ir dabartis" II dalis

849 BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras
III-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkursas "Garsų 

paletė"

850 Asociacija Lietuvos kalvių sąjunga Keturi vėjai 2014

851
BĮ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyčiaus 

viešoji biblioteka
Renginių ciklas "Joniškis - (ne)skaitanti provincija"

852 BĮ Rokiškio krašto muziejus Paroda "Per sutemas į laisvę"

853 VO Utenos Ekonomikos ir Kompiuterijos klubas Jaunimo radijo stotis "Mano radijas"

854 VšĮ "Kino aljansas" Europos šalių kino forumas "Scanorama" 2014

855
VĮ  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 

direkcija

Penkioliktas tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis 

"Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje"

856 VO Telšių jaunimo etno klubas "Čiučiuruks" "Vaikų kūryba tradicinių amatų ir regiono tradicijų puoselėjime"

857 VO Telšių jaunimo etno klubas "Čiučiuruks" Etnokultūrinio ugdymo kūrybinės dirbtuvės "KUMYKŠTIETIS-2014"

858 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
Kultūrinės socializacijos festivalis "KŪRYBOS ATVIRLAIŠKIAI", 

skirtas Kupiškio gimtadieniui

859 BĮ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka "K.Donelaičio kūryba liudija tautos savastį"

860 BĮ Varėnos kultūros centras "Grybų šventė"

861 BĮ Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Justinas Marcinkevičius ir Prienų kraštas: nuo ištakų iki šiandienos

862 Asociacija "Klaipėdos džiazo festivalis" Jubiliejinis X KLAIPĖDOS PILIES DŽIAZO FESTIVALIS

863 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
"Dainoje skambanti istorija: Kupiškio krašto chorinė tradicija XIX a. 

pabaigoje-XXI a. pradžioje"

864 Jurbarko krašto muziejus Knygos "Žymieji Jurbarko krašto žmonės" leidyba

865 Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Spektaklio "BROKEN HEART STORY" ("Sudaužytos širdies istorija") 

pastatymas



866 Lietuvos nacionalinis dramos teatras
"Režisieriaus ARPADO SCHILLINGO rezidencija Lietuvos 

nacionaliniame dramos teatre"

867 Lietuvos nacionalinis dramos teatras Spektaklio "DAKTARAS FAUSTAS" pastatymas

868 Lietuvos nacionalinis dramos teatras Spektaklio "DEMOKRATIJA" pastatymas

869 Lietuvos nacionalinis dramos teatras Spektaklio "Kosmosas+" pastatymas, II etapas

870 Lietuvos nacionalinis dramos teatras Tarptautinė naujos dramaturgijos programa "PJESIŲ MAINAI"

871
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka
XX knygos šventė "Laikas gyvena knygose"

872
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka
"19 Vaikų knygos šventė Kaune"

873 Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Bibliografijos rodyklės "Juozas Keliuotis" išleidimas

874 Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Teatrinės raiškos programa "KAI ATGYJA LĖLĖS"

875 Telšių rajono savivaldybės kultūros centras "Folkloras - gyvosios tradicijos laiko istorijos tėkmėje"

876 VšĮ "Artopia" Šiuolaikinio šokio meno spektaklio "ID: NR-688E" sukūrimas ir sklaida 

877 Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis" "Fotoaparatas vaiko rankose"

878 Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis" "Polka tinka kiekvienam, tiek jaunam, tiek senam"

879 Varėnos kultūros centras Pirčiupių kaimo tragedija 70 metų

880 Šilutės rajono bendruomenių sąjunga "Šarlotė Kaizer sugrįžta į gimtinę"

881 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono gatvės galerijos vykdomų projektų fiksavimas, elektroninių 

leidinių leidyba bei talpinimas internete

882 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija
V-asis jaunųjų bronzos liedinimo simpoziumas/ paroda GURGUTIS - 

2014

883 Jurbarko krašto muziejus Jurbarko V. GRYBO memorialinio muziejaus audiogido įdiegimas 

884 Utenos kraštotyros muziejus "Kūrybinių įžvalgų savaitė. Vaizduotė. Veiksmas. Virsmas"

885 Utenos kraštotyros muziejus
Istorinis-edukacinis filmas "Bendras Europos identitetas totalitarinių 

rėžimų kontekste" (sąlyginis pavadinimas)

886 Pasvalio krašto muziejus Bažnytinių žibintų bei amžinosios ugnies indo tyrimai ir restauravimas

887 Panevežio muzikos mokykla "Etnomuzikiniai mokymai Panevežyje"

888 Panevežio muzikos mokykla Muzikinis projektas "Sveika muzika"

889 Panevėžio kraštotyros muziejus
Albumo "Senasis Panevėžys. Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų 

kolekcija" parengimas ir leidyba

890
Klaipėdos apskrities Dailininkų sąjungos BAROTI 

GALERIJA
Albumas "Jonas Švažas"

891
Klaipėdos apskrities Dailininkų sąjungos BAROTI 

GALERIJA
Tęstinis parodų ciklas "DECENTRALIZACIJA II"

892 UAB "TV ir kino projektai" Kassavaitinės radijo laidos "Jaunas kinas"

893 UAB "Visetas" Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) herojai" (komiksas)

894 Vilniaus memorialinių muziejų direkcija "Riboženkliai. Naujosios Rytų Europos dialogai"

895 VšĮ Klaipėdos universitetas
"Lietuvos tautinio meno pristatymas vaikų ir jaunimo chorų festivalyje 

"Laiko veidrodis" Sankt-Peterburge (Rusijos Federacija)

896 Kauno šokio teatras "Aura" Šiuolaikinio šokio perfomansas "Užslėpto praregimumas"

897
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka
Kelionė į neatrastą pasakų šalį

898
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka
Kultūrinių edukacinių renginių ciklas "Pakelės stotelė"

899
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka
Kultūronių renginių ciklas "Žodžių lieptais į sielą"

900 VšĮ  "Elijos vejarožė" Gintarinės bangelės

901 VšĮ "Užupio meno inkubatorius" Anapus vartojimo

902 VšĮ "Subtilu-z" Muzikinė kelionė aplink pasaulį

903 VšĮ "Stalo teatras"
Stalo teatro sklaida ir specialioji edukacija Lietuvos regionuose, skirta 

Stalo teatro dešimtmečiui paminėti

904 Jaunimo organizacija DARBAS (asociacija)
"Jaunų žmonių pilietiškumo ugdymas organizuojant Mokomąjį Lietuvos 

Respublikos Seimą"

905 VšĮ "LitFilmas" Čiurlionis 3D

906 VšĮ "LitFilmas" Man rūpi, Rūpi Man

907 Panevėžio kraštotyros muziejus Konferencija "Iš Panevėžio praeities: tautos mieste"

908 VšĮ Naujasis vargonų forumas XIII tarptautinis festivalis "Vargonų vasara"

909 Vilniaus dailės akademija

Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės "Architektūrinės raiškos 

galimybės naudojant skaitmeninio modeliavimo metodus" ir paroda, 

seminaras

910 BĮ Laižuvos kultūros centras
Laižuvos miestelio savitos kultūros puoselėjimas ir garsinimas liaudies 

festivalyje "Oninių polka"

911 Lietuvos koncertinės veiklos vadybininkų asociacija
Lietuvos muzikos atlikėjų ir kolektyvų gastrolių veiklos užsienyje 

skatinimas

912 Všį "Vienaragių šilas" Juodosios keramikos ir Nemuno Luoto skrobimo edukacinės programos

913
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos paskrities 

organizacija
Leidinio "Klaipėdos architektūra.2013" leidyba



914 VšĮ "Vorutos" fondas Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

915
Pakruojo rajono Žiemelio darželis-daugiafunkcinis 

centras "Ąžuoliukas"
Molinis uzbonas, molio uzbonėlis

916 VšĮ "Ars & Sonoris" Šiuolaikinės sakralios muzikos koncertų ciklai. Advento muzika

917 Žagarės regioninio parko direkcija
Romualdo Kvinto skulptūros Dievo Tarnaitei Barborai Žagarietei 

sukūrimas

918 Druskininkų  savivaldybės viešoji biblioteka Knygų ir kūrybos saloje

919 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Keliaujančios fotografijų parodos "Socialiniai portretai" ir fotografijos 

edukacija

920 VšĮ Naujasis vargonų forumas IX koncertų ciklas "Gaudžia istoriniai vargonai"

921 Vilniaus dailės akademija Jaunųjų architektų kūrybos parodų "Modernios architektūros forma" ciklas

922 Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius Knygos apie architekto Algimanto Sprindžio kūrybą leidyba

923 Viešoji įstaiga "Holistinis judėjimo teatras "S" Tarptautinis meno festivalis "Anima Mundi"

924 BĮ Kauno valstybinis lėlių teatras
Kauno valstybinio lėlių teatro dalyvavimas Lietuvos kultūros ir 

ekonomikos forumo Rusijoje programoje

925 Vytauto Didžiojo universitetas (Ne)išgirstos bendruomenės

926 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Edukacinė literatūros sklaidos programa "Vasarą skaitome kitap 2" Zarasų 

viešojoje ir kaimo bibliotekose

927 Lietuvos dailės muziejus
Ilgalaikė paroda "Dalininkai Rytų Prūsijoje. XIX-XX a. pirmos pusės 

tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio"

928 Asociacija Telšių jaunimo etno klubas "Čiučiuruks" Žemaičių krašto folkloro pristatymas pasaulio kultūrų įvairovių kontekste

929 Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Tarptautinis menų festivalis "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu" 

"Čiurlionio kelias"

930 VšĮ "Kauno bienalė" Art-cart.eu  Sklaida ir funkcinis tobulinimas

931 Vytauto Didžiojo universitetas Tęstinis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI

932 Teatras ATVIRAS RATAS, VšĮ
Teatro ATVIRAS RATAS spektaklių "Senelės pasaka" ir "Sparnuotas 

Matas" pristatymas Newcastle upon Tyne (D. Britanijoje)

933 Lietuvos nacionalinis dramos teatras Versmė

934 UAB Leidykla VAGA
Sonatos Žalnieravičiūtės VILNIAUS KINO TEATRAI parengiamieji 

darbai

935 BĮ Juozo Miltinio dramos teatras Kūrybinių darbų ciklas "Teatras užgimsta teatre"

936
BĮ  Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka

Konferencijos "Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose" 

medžiagos išleidimas

937 VšĮ "Didžiųjų motinų Studija" "Mano neapykanta yra mano meilė"

938 BĮ Mažeikių muziejus Polichrominės skulptūros (kryžių) restauravimas

939 VšĮ Kūryba Plius Teatralizuota paroda "Etnolangas"

940 VšĮ kūrybiškumo ugdymo centras
Vytauto Norbutos knygos leidyba ir pristatymas Rietavo bei Kėdainių 

bendruomenėms

941 BĮ Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Kultūros ir istorijos žurnalo "Radviliškio kraštas" 10 m. jubiliejui skirto 

20-ojo numerio su bibliografine rodykle leidyba 2014 m.

942 Asociacija Sasnavos "Kraštiečių stuba" Kostiuminis spektaklis "Puodų pasaka"

943 Alytaus miesto liaudies meno studija "Dainava"
2014 m. dainų šventės "Čia mano namai" ansamblių vakaro 

eksperimentinė šventė Alytuje

944 Žagarės regioninio parko direkcija Žagarės kaliausės

945
BĮ Rokiškio rajono Panemunėlio universalus 

daugiafunkcinis centras
Rokiškio rajono mėgėjiškų teatrų festivalis "Seklyčia"

946
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras
VII Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla "Collegium"

947 Molėtų rajono tautodailininkų draugija Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla

948 VšĮ Ramūno atelje Donelaičio būrų kostiumas

949 VšĮ "Šiaurės Jeruzalė"
Dokumentinis filmas apie žydų ir lietuvių santykius įvairiais istoriniais 

laikotarpiais

950 Lietuvos psichikos negalios žmonių draugija "Giedra" Pažinkime Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto kultūrinį paveldą

951 VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras Sužinok

952 BĮ Alytaus rajono Daugų kultūros centras
Pivašiūnų amatų centro edukacijos vaikams ir jaunimui bei videotekos 

sukūrimas

953 Obelių bendruomenės centras Tik tapyba

954 VšĮ "Skalvijos" kino centras Kino istorijos klubas

955 VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras Lidos Meškaitytės miniatiūros miniatiūriniame albume

956 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijų centras Dainavos šalies muzikos festivalis

957 Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
Tarptautinės kūrybinės baltarusių ir lietuvių literatūros vertėjų pratybos ir 

seminaras

958 Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga "Vertimo pamokos jaunimui"

959 Lietuvos muzikų sąjunga "Birštono vasaros menų akademija" 

960 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras INTRO - 2014



961 VšĮ "Neringa FM" "GARSO BANGOS"

962 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras KKKC Tarptautinė meno rezidentūra "Kelionių agentūra"

963 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras CLOSE STRANGER - 2014

964 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras "DIZAINO MANUFAKTŪRA - 2014"

965 Lietuvos muzikų sąjunga 
Edukacinė interaktyvi muzikos programa regionams, skirta Kristijono 

Donelaičio 300- osioms gimimo metinėms - MB AKADEMIJA

966 Lietuvos rusų dramos teatras Vlado Jakubėno baleto "Vaivos juosta" pastatymas I etapas

967 Lietuvos rusų dramos teatras Michailo Bulgakovo "Zoikos butas" komedijos pristatymas

968 Lietuvos rusų dramos teatras Teatro edukacinė programa vaikams "Vaikų diena - teatre!"

969 Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės festivalyje "Baltijskij dom" Sankt 

Peterburge

970 Lietuvos rusų dramos teatras Haroldo Pinterio "Sugrįžimas namo" pjesės pristatymas

971 Mažosios Lietuvos  Jurbarko krašto kultūros centras "Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas ir atgarsiai Jurbarko krašte"

972
Vilniaus viešosios žydų bibliotekos labdaros ir 

paramos fondas
Valentinos Brio knygos "Miesto poetika ir poezija" leidyba lietuvių kalba

973 Lietuvos rusų dramos teatras Anetos Anros pjesės "Niurnbergo mergelė" vizualizacija teatro knygoje

974 Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Drauge su Elenos Spurgaitės pasakomis"

975 Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Kūryba - Tolminkiemio ąžuolui K. Donelaičiui"

976 VšĮ "Anželikos Cholinos šokio teatras" A|CH teatro spektaklių sklaida Lietuvos regionuose

977 VšĮ Kultūros ir meno informacijos centras Išmaniųjų mobiliųjų įrenginių programėlė "LibraryGo"

978 VšĮ Kultūros ir meno informacijos centras
Kultūros ir meno informacinio portalo ir duomenų bazės www.palepe.lt 

kūrimas ir vystymas

979 VšĮ "Dvimiesčio kulka" MARINISTNIAI SKAITYMAI

980 Kauno miesto muziejus

Kauno miesto muziejaus skyriaus Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 

instrumentų muziejaus rinkinių katalogo IV dalies "Styginiai 

skambinamieji muzikos instrumentai" leidyba

981 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Edukacinių programų Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

padaliniuose - M. K. Čiurlionio dailės galerijoje ir Velnių muziejuje - 

plėtra ir tobulinimas

982
Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Trimitas"

Valstybinį pučiamųjų instrumentų orkestrą "TRIMITAS" 

reprezentuojantis dokumentinis filmas 

983
Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų 

orkestras "Trimitas"
Tarptautinis projektas "TRIMITAS" ir pasauliniai muzikos virtuozai"

984 Kauno rajono Vilkijos kultūros centras
Gatvės renginys. Piešinių ant grindinio šventė 2014. Tema "Sveiks ir tu, 

žmogau, sulaukęs vasarą mielą!"

985 VšĮ "Kultūros gurmanai" "Šokio spektaklio TAIP pristatymas Frankfurte"

986 VšĮ "Idėjų garažas" Renginių ciklas "Kalbanti muzika"

987 VšĮ "Baltijos cirkas" "CIRKO DIENOS STOVYKLA 2014"

988 VšĮ "Kultūros gurmanai" Nemokamų renginių ciklas "Romuvos pasažas 2014"

989 VšĮ "Idėjų garažas" Daunuojamosios poezijos festivalis "Senamiesčio žiogas"

990 VšĮ "Idėjų garažas" "Menas su šypsena"

991 Lietuvos švietimo istorijos muziejus "Edukacinė programa - Kaip skaito tėtis"

992 Lietuvos švietimo istorijos muziejus "Senųjų fotografijų prevencinis konservavimas ir praktiniai mokymai"

993 Lietuvos švietimo istorijos muziejus
"Senoji fotografija. I -ojo pasaulinio karo pabėgėliai - švietėjai ir 

mokiniai"

994 VšĮ Audiovizualinių studijų centras Etnokultūrinė kūrybinė jaunimo stovykla "KurKuria"

995 VšĮ "Baltijos cirkas" "Tarptautinė profesionalaus cirko programa 2014"

996 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius Rimanto Vikraičio kūrybos pristatymas ir katalogo leidyba

997 VšĮ "Meno parkas" Tarptautinis tęstinis šiuolaikinio meno mainų projektas "Meno linija"

998 VšĮ "Meno parkas" "Jainieji. Žalia sąmonė-4"

999 Vilniaus dailės akademija Panemunės pilis 410. Konferencija. Interaktyvi programa lankytojams

1000 Asociacija "Lietuvos Kompozitorių sąjunga" Naujų lietuviškų kūrinių inicijavimas

1001 Asociacija "Lietuvos Kompozitorių sąjunga" Festivalis "Jauna muzika"

1002
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija "Vilniaus 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija"

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo 

"Sokalio Švč. Dievo Motina" (Nežinomas XVIII a. Lietuvos dailininkas, 

drobė, aliejus, 133 x 102 cm.) technologiniai tyrimai

1003 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija Teatralizuoto renginio "Dzūkių istorijos" sukūrimas ir sklaida regionuose

1004 VšĮ "ART GATE" "Taip kalbėjo Mocartas..."

1005 VšĮ "LitFilmas" "Pašto traktas Sankt Peterburgas - Daugpilis - Kaunas - Varšuva"

1006
Asociacija "Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos 

apskrities organizacija"

Interaktyvių duomenų atvaizdavimo metodų pritaikymas architektūroje ir 

dizaine

1007 BĮ Lietuvos aklųjų biblioteka "Valentiną Vytautą Toločką prisimenant"

1008 BĮ Lietuvos aklųjų biblioteka
"Oftalmologo Juozo Nemeikšos rinkinio konservavimas ir restauravimas 

Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje"

1009 BĮ Pagėgių savivaldybės kultūros centras "Tolerancija kitaip"



1010 BĮ Ukmergės kraštotyros muziejus
"140-ųjų Prezidento Antano Smetonos gimimo metinių šventė 

SMETONINĖS"

1011 BĮ Žagarės regioninio parko direkcija
"Dekoratyvaus gobeleno sieninių pano klasikinės batikos technika 

sukūrimas istoriniuose Žagarės dvaro rūmuose"

1012 VšĮ "Iš arti"
"Kompozitoriaus Algimanto Kubiliūno kompaktinė plokštelė "Mano 

muzika"

1013
Asociacija "Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno 

skyrius"
"Tarptautinė Baltijos šalių keramikos paroda "Pavasaris 2014"

1014 VšĮ "Ars&Sonoris"
"Šiuolaikinės sakralios muzikos koncertas Vilniaus arkikatedros bazilikos 

sugrąžinimo ir atšventinimo 25-sioms metinėms"

1015 VšĮ "Muzikos informacijos ir leidybos centras"
"Lietuviškos muzikos pristatymas tarptautinėje muzikos mugėje WOMEX 

2014"

1016 VšĮ "Baltijos gitarų kvartetas" "VIII respublikinis klasikinės gitaros atlikėjų konkursas"

1017 VšĮ "Patricius" "XIII-oji sakralinės kultūros akademija "Ad Fontes"

1018
Asociacija "Telšių jaunimo etno klubas 

"ČIUČIURUKS"
Knygos "Žemaitiū Ožgavieniū tautuosaka" laidyba

1019 BĮ "Telšių rajono pensininkų sąjunga"
Žemaitijos krašto regioninė profesionalaus ir mėgėjų meno šventė "Bočių 

rodos" Telšių miesto amfiteatre

1020 UAB Leidykla "Alma littera" "Skaitymo skatinimo iniciatyva "Augu skaitydamas"

1021 BĮ "Alytaus miesto teatras" Edukacinė programa "Mažoji scena"

1022 VšĮ "Čiurlionio fondo investicijos" "Augame su M. K. Čiurlioniu 2014"

1023 BĮ "Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus" Muziejinių vertybių įsigijimas

1024 Asociacija Ramygalos klubas Savos erdvės Amatų laboratorija

1025 BĮ "Birštono viešoji biblioteka" "Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum". Kameriniai vakarai Birštone 2014

1026 BĮ "Ukmergės kultūros centras" "Kino meno populiarinimo programa "KINAS+"

1027 BĮ "Ukmergės kultūros centras" Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis "Percussion Ukmergė 2014"

1028 VšĮ " Romų visuomenės centras" "Lietuvos romų vaikų ansamblių festivalis "Angrusty"

1029 VšĮ "Kino kontora" Kino žingsniai 25

1030 VšĮ "Kino aljansas" Scanoramos kryptys 2014

1031
Asociacija "Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų 

sąjunga"
Tarpdisciplininio meno parodų ciklas projektų erdvėje "Malonioji 6"

1032
Asociacija "Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų 

sąjunga"

Viešai prieinama dvikalbė Lietuvos šiuolaikinio meno internetinė 

biblioteka nuo 1987 m. iki šių dienų"

1033 VšĮ "IR MUZIKA" Prieškario štetlai - nuo užmaršties gimtinėje iki pasaulinės šlovės svetur

1034
Asociacija "Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų 

sąjunga"
Telepresence Project

1035
Asociacija "Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų 

sąjunga"

Knygos "(Ne)priklausomos Lietuvos šiuolaikinio meno iniciatyvos 1987 - 

2014" antro tomo leidyba

1036 VšĮ "Artbooks.lt"
Konferencijų ciklo jauniems menininkams "Penketai 2013 - 2014" albumo 

leidyba

1037 BĮ "Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus" Kilnojamoji paroda "Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa"

1038
BĮ "Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės - Bitės 

viešoji biblioteka"
Panevėžio regiono egodokumentinis paveldas: kelionių aprašymai

1039 Asociacija "Lietuvos dailininkų sąjunga" "Vakar ir šiandien - I"

1040 Asociacija "Lietuvos dailininkų sąjunga" 3- oji Vilniaus keramikos meno bienalė

1041 Asociacija "Lietuvos dailininkų sąjunga"
Meno albumo "Laisvės paženklinti" III tomas, skirtas atkurtai Lietuvos 

valstybei

1042 Asociacija "Lietuvos dailininkų sąjunga" Lietuvos šiuolaikinio meno paroda "Arti - toli, toli - arti", Graikija, Atėnai

1043 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras"
Bonifaco Stundžios knygos "The Lithuanian Language: Distinctive 

Features, Past and Present" leidyba

1044 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras" Povilo Lasinsko knygos "Rusijos istorijos kryžkelės" leidyba

1045 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras"
Mindaugo Tamošaičio knygos "Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos 

politiniame gyvenime 1926 - 1940 metais" leidyba

1046 VšĮ Panevėžio kolegija
XV tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, 

pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui

1047 BĮ Visagino kultūros centras Vaikų ir jaunimo folkloro edukacinis festivalis "Sauliūtė tekėjo"

1048 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras" Knygos Wladyslaw Tatarkievicz "Apie laimę" leidyba

1049 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras" Alfonso Eidinto knygos "Aleksandras Stulginskis ir jo epocha" leidyba

1050 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras"
"Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno" ("The Concise Lithuania 

Minor Encyclopaedia") leidimas anglų kalba

1051 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras"
Knygos "Ir stok už garbę Lietuvos". 1925 - 1939 metų sporto prizai 

Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje leidyba

1052 BĮ "Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras" Knygos: Petras Skarga "Seimo pamokslai" leidyba

1053 VšĮ "Visuomenės kultūrinio ugdymo centras" 15 min. su knyga

1054 BĮ Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" Klasikos šedevrai lietuvių liaudies instrumentais

1055 BĮ Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" Klasikinė pučiamųjų instrumentų orkestro muzika



1056 BĮ Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" Padūduokim Kaunui / Kaunas Fanfare

1057 BĮ Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" "Boylston Quintet ir Kauno bigbendas"

1058 VšĮ "Menų spaustuvė" Atvira erdvė jauniems menininkams

1059 VšĮ "Menų spaustuvė" Rezidencijų programa "Print Art on Stage"

1060 VšĮ " Thomo Manno kultūros centras" Tarptautinis Thomo Manno festivalis

1061 VšĮ "Džiazo namai" Tarptautinis muzikos festivalis "Nida Jazz Maratonas"

1062 VšĮ "Džiazo namai" Tarptautinis muzikos festivalis "Druskininkai Jazz Maratonas"

1063 Asociacija "Lietuvos ramuvų sąjunga" Laimos giesmės

1064 BĮ " Varėnos kultūros centras"
Etno edukacinė programa jaunimui "Kad muzikėlė grajytų, balsalis 

skambėtų, o kojalės trapsėtų"

1065 BĮ " Varėnos kultūros centras" Dzūkiškos polkos varžytuvės "Smagiausios polkos - smagiausia pora"

1066 BĮ " Varėnos kultūros centras" Tautinių ir šiuolaikinių šokių šventė "Šokių pynė"

1067 VšĮ "Šv. Jono gatvės galerija" Kūrybinės popietės Lietuvos bibliotekose

1068 VšĮ "Lututės" leidykla
Geriausios laukinės gamtos fotografijos konkursas "Gintarinis žaltys 

2014"

1069 IĮ "A. Žandario įmonė"
Knygos "Tarakučio pasakėlės" (Knygų serija "Vaivos juosta") leidyba. 

Dailininkė - iliustratorė Irena Daukšaitė - Guobienė.

1070 IĮ "A. Žandario įmonė" Amin Maalouf "Pasiklydę"

1071 IĮ "A. Žandario įmonė" Unė Kaunaitė "Žmonės iš Alkapės"

1072 IĮ "A. Žandario įmonė"
Romain Sardou "Atleisk mūsų kaltes" leidyba. Vertėja Stasė Banionytė - 

Gervienė

1073 IĮ "A. Žandario įmonė" Selemonas Paltanavičius "Dėdės Debesėlio atradimai"

1074 IĮ "A. Žandario įmonė" Martynas Vainilaitis "Pipiriukų abėcėlė"

1075 IĮ "A. Žandario įmonė" Matas Grigonis "Žemuogėlės"

1076 IĮ "A. Žandario įmonė" Ilja Berezinckas "Kaip drambliukas Albertas pradėjo valyti dantukus"

1077 IĮ "A. Žandario įmonė"
Claude Levy - Stoss "Antropologija modernaus pasaulio problemų 

akistatoje"

1078 IĮ "A. Žandario įmonė" Martynas Vainilaitis "Raštai"

1079 IĮ "A. Žandario įmonė" Ipolitas Užkurnis "Ir susitiko diena"

1080 IĮ "A. Žandario įmonė"

Loic Salfati knygos - albumo "Kokio esi amžiaus? Restauravimas: nuo 

meno iki mokslo" leidyba (sąlyginis pavadinimas). Projekto konsultantės 

Margarita Matulytė, Jūratė Senvaitienė

1081 IĮ "A. Žandario įmonė" Knygos Ted Jones ir Chris Patmore "Kino kūrimas" leidyba

1082 MB "Archkitchen" Parodos "Vėtrungės" rengimas.Pirmasis etapas.

1083 MB "Archkitchen" Spektaklio "Taksi arba kelias namo" sukūrimas ir sklaida

1084 VšĮ "Šokio teatras AIROS" Spektaklio "Chimeros karoliai" sklaida regionuose

1085 VšĮ "Šokio teatras AIROS" Spektaklio "Stiklo sodas" sukūrimas ir sklaida

1086 VšĮ "Šokio teatras AIROS" Spektaklio "Chimeros karoliai" fiksavimas ir tarptautinė sklaida

1087 VšĮ "MONOKEY" KEYMONO muzikinis vaizdo klipo fiksavimas ir išleidimas

1088 Asociacija "Lietuvos piligrimų bendrija" "Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Piligrimo kelionė į Jeruzalę"

1089 VšĮ Vilniaus kamerinis teatras Vilniaus Kamerinio teatro vaikiškų spektaklių sklaida Lietuvos regionuose

1090 Asociacija Ramygalos klubas "Savos erdvės" Keramikos dirbtuvės

1091 BĮ Varėnos kultūros centras V-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje

1092 VšĮ "Aitvaro pasaga" 7-asis mažųjų rašytojų festivalis "Lietuvos vaikai kuria pasakas"

1093 Asociacija "Lietuvos dizainerių sąjunga" Lietuvos dizaino pristatymas žurnale "Cutting Edge"

1094 UAB EGLĖS LEIDYKLA Bernardo Aleknavičiaus fotoapybraižų knygos "Aisčių pasaka" leidimas

1095 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės viešoji  biblioteka Kupiškio krašto kūrėjų žvilgsnis į Kupiškį

1096 Asociacija "Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija" Kopūstinės kermošius - Žolinė Trakuose

1097
BĮ Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras
Skaitymo skatinimo renginių ciklas "Skaitome kitaip"

1098 Asociacija "Lietuvos jaunimo ramuva" Sutartinių mokykla

1099 BĮ Lietuvos dailės muziejus Apie skambančią tylą

1100 VšĮ L. T. Ansamblių Tinklas
UK-LT: jaunųjų Lietuvos ir Didžiosios Britanijos kompozitorių ir atlikėjų 

kūrybos laboratorija

1101 Lietuvos džiazo federacija
Rinktinis Lietuvos džiazo muzikos albumas "JAZZ FROM LITHUANIA 

2014"

1102 Lietuvos socialinių pedagogų asociacija "Ateities pilietis"

1103 Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija "Knygų maratonas 2014"

1104 LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA
"Lietuvos muziejų dalyvavimas 15-oje tarptautinėje Vilniaus/Baltijos 

knygų mugėje 2014"

1105 LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA

Tęstinio leidinio, skirto Lietuvos muziejininkams, "Muziejinių eksponatų 

priežiūra" ketvirtosios knygos "Archeologinių radinių konservavimas" 

išleidimas

1106 LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA
"Portalo "Lietuvos muziejai" http://www.muziejai.lt administravimas, 

atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2014 m."



1107 LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XVII konferencija "Lietuvos 

muziejai: kultūra, edukacija, mokslas" ir leidinys "Lietuvos muziejų 

rinkiniai Nr. 13. Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas"

1108 Teatras ATVIRAS RATAS, VšĮ
Teatro ATVIRAS RATAS spektaklio "Brangioji mokytoja" pristatymas V-

ajame tarptautiniame festivalyje "Montfiz Art Fest 2014" Bulgarijoje

1109 Lietuvos dizainerių sąjunga Dizaino indeksas LT2014 Design Index

1110 Lietuvos dizainerių sąjunga "Lietuvos dizaino akademija"

1111 VšĮ "Meno ir švietimo pasaulis" "Pagauk sėkmę"

1112 Vilniaus universiteto studentų atstovybė "MIDI ROKO OPERA"

1113 VšĮ SIGUTĖ TRIMAKAITĖ IR KO Muzikos festivalis "Trys karaliai 2014"

1114 VšĮ "Visos mūzos" Moksleivių kūrybinės kino dirbtuvės 

1115 VšĮ "Visos mūzos" Kino sklaida Lietuvoje 2014

1116 VšĮ "Visos mūzos" Tarptautinis Kauno kino festivalis 2014

1117 VšĮ "Tytuvėnų piligrimų centras" TYTUVĖNŲ ANSAMBLIUI 400

1118 VšĮ Kauno religinės muzikos centras II-asis Jaunojo vargonininko festivalis - konkursas

1119 VšĮ Kauno religinės muzikos centras Festivalis "Musica sacra" Lietuvos regionuose

1120 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai
XIII tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis "JAZZ 

fontanas"

1121 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai Tarptautinis vaikų ir jaunimo menų festivalis "Mes ateinam!"

1122 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai Mėgėjų meną populiarinančių renginių ciklas "Kultūrnešio dienos"

1123 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai
Tarptautinis didžiojo atgimimo, vilties, jaunystės, meilės ir muzikos 

festivalis "Laisvės pavasaris"

1124 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai VI-asis tarptautinis šokių ir muzikos festivalis "PRIE NEVĖŽIO"

1125 Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė Kraštiečių šventė "Džiugu susibėgti kartu"

1126 Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla
IV tarptautinis jaunųjų muzikantų festivalis - konkursas "Olimpo 

musicale"

1127 Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga 64-asis pasaulio akordeonistų konkursas "Trophee mondiale"

1128 Modernaus dainavimo studija, VšĮ Aukštaitijos estradinės muzikos dinozaurai

1129 Panevėžio rajono Smilgių kultūros centras "Gimtinės talentai"

1130
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
"Literatūros ir kino dienos bibliotekoje V"

1131 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai
Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis-konkursas "Išdykęs 

stilius"

1132 VšĮ "Ansamblis Nemunas" "KTU tautinio meno ansamblio "Nemunas" 65-asis jubiliejus"

1133 Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės "DRAUGIŠKA KAIMINYSTĖ"

1134 Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius "Mūsų svajonių miestas"

1135 VšĮ "Pax et Bonum" Tikėjimo balsai

1136 VšĮ "Meno avilys" KITOKS dokumentinis kinas

1137 VšĮ "Lino lėlės" Spektaklis "Lietuviška pasaka APIE TRIS SESERIS": kitoks lėlių teatras

1138 VšĮ "Lino lėlės" Lėlių spektaklis "Sveikas, tai - aš..."

1139 Šalčininkų r. savivaldybės kultūros centras Tautiškumo ugdymas Šalčininkų rajono gyventojų tarpe

1140 Šalčininkų r. savivaldybės kultūros centras Lietuviškų tradicijų sklaida Šalčininkų rajone

1141 Lietuvos edukologijos universitetas Kultūros dienos Irkutsko lietuvių bendruomenėje

1142 Všį "Stalo teatras" Audiovizualinis interaktyvus performansas vaikams ir jaunimui "Pievos"

1143 VšĮ "Sankt Peterburgo - Varšuvos senasis traktas" Kultūros keliai Utenoje

1144 Vilkaviškio kultūros centras "Sūduvių žemė: Bartninkai - 2014"

1145 Vilkaviškio kultūros centras Respublikinis liaudiškų kapelų konkursas "Suvalkietiškas kiemas"

1146 Vilkaviškio kultūros centras Vakarojimai "Vėl metai apsuko ratą"

1147 Vilkaviškio kultūros centras Kūrybinės laboratorijos "Ai dai-dai"

1148 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Kino seansai Ramybėje'14

1149 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Mini teatras'14

1150 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Muzikos vakarai "Ramybėje"

1151 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Palanga-Vilniaus satelitas

1152 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Tarptautinis edukacinis projektas ETNOGIJOS

1153 VšĮ "Menų spaustuvė" Naujojo cirko savaitgalis

1154 VšĮ "Menų spaustuvė" Loretos Juodkaitės šokio spektaklio pristatymas Kalkutos teatro festivalyje

1155 3A Studija
DAINAVOS ROKO DAINIAI (CD rinktinės su knygele leidyba ir 

pristatymas regione)

1156 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Kritikai vs. choreografai

1157 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis "Naujasis Baltijos šokis"

1158 Vilkaviškio krašto muziejus "SŪDUVIŲ AMATŲ ŠVENTĖ"

1159 Žaslių kultūros centras Tradicinių amatų plėtra Kaišiadorių rajone 2014 m.

1160 Kaišiadorių kultūros centras "Vartai į amatų būtovę"

1161 VšĮ Teatras "MENS PUBLICA" POST FACTUM: "RIČARDAS II"



1162 VšĮ Kauno kino studija Spektaklio pagal A. Škėmos pjesę "PABUDIMAS" pastatymas 

1163 Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka "Elektrėnų krašto istorija ir dabartis fotografijose"

1164 Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras
Vaikų, jaunimo ir suaugusių šiuolaikinių šokių festivalis "Pavasario 

šėlsmas 2014"

1165 Labdaros ir paramos fondas "G vaikų pasaulis" Vaiko asmenybės ugdymas per skaitymo įgūdžių lavinimą

1166 VšĮ Vaikų ir jaunimo centras "Džiaugsmo slėnis" Kelionė po Europą muzikos ir šokio džiaugsmu

1167 UAB "Šiaulių apskrities televizija" Istorinė atmintis miestelių heraldikoje

1168 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras "Kultūros, tradicijos ir amatų simboliai"

1169 Baltijos jaunimo asociacija "Juvenis" "ORIENTACIJA - KLAIPĖDA"

1170 Sambūris "Erdvės" Knygos "Alytaus avangardizmas 1993-2013 m." leidyba

1171 Šalčininkų r. savivaldybės kultūros centras Klasikinės muzikos sklaida Šalčininkų r.

1172 Šalčininkų r. savivaldybės kultūros centras
"Mano krašto kultūra ir amatai" - etninės kultūros edukaciniai užsiėmimai 

vaikams ir jaunimui

1173 VšĮ KINO PAVASARIS "Operacija: Kinas"

1174 VšĮ KINO PAVASARIS "Lotynų Amerikos kultūros dienos "IN LATINO"

1175 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Knygos "Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekoje" leidyba

1176 Lietuvių etninės kultūros draugija XI Tarptautinė tradicinių šokių vasaros stovykla 

1177 Lietuvių etninės kultūros draugija Tradicinių šokių klubo renginiai Vilniuje 

1178 Lietuvių etninės kultūros draugija
Tradicinių šokių klubo muzikantų BY ZYZ "TRADICINIŲ ŠOKIŲ 

MUZIKA" kompaktinės plokštelės leidyba

1179 Klasikų Asociacija (Societas Classica)
Antikos žinių konkursas ir edukacinis spektaklis (antikinė tragedija) 

Lietuvos moksleiviams

1180 Mažeikių muziejus
Etnokultūrinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicija Viekšnių 

bendruomenėje

1181 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras Profesionalaus meno sklaidos regionuose projektas "LABAS, MUZIKA!"

1182 Zarasų meno mokykla "Supinkime dainų ir šokių pynę"

1183 Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Paimk knygą - atrasi naują pasaulį

1184
Visuomeninė organizacija "Verbiškių bendruomenės 

centras"
"Pažink gimtąją kalbą skaitydamas"

1185 VšĮ "7 meno dienos" TEATRO SAVAITĖ - analizė, portretai, informacija

1186 Všį "Meno dienos" Specializuota virtuali kino meno erdvė

1187 Všį "Meno dienos" Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje

1188 Všį Vilniaus džiazo festivalis XXVII tarptautinis džiazo muzikos festivalis "Vilniaus Jazz 2014"

1189 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija
"LIETUVOS KALVIŲ KALVIS" Tęstinis respublikinis tarptautinis 

kalviškosios kryždirbystės parodų, plenerų ciklas 

1190 Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras Tarptautinis folkloro festivalis "TRYS RATLĖLIU"

1191 Lietuvos fortepijono pedagogų asociacija "XXXVI EPTA konferencija Osle (2014)"

1192 VšĮ "7 meno dienos" ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS - refleksija, analizė, informacija

1193 VšĮ "7 meno dienos" FOTOGRAFINĖ ATMINTIS - meninė fotografijos refleksija ir analizė

1194 VšĮ "7 meno dienos" Kas savaitę - APIE KINĄ PROFESIONALIAI

1195 VšĮ "7 meno dienos" Aktyvi kultūros erdvė7md.lt - archyvo skaitmeninimas

1196 VšĮ "7 meno dienos" Tarpdisciplininio meno refleksija ir analizė, meno projektų puslapiai

1197 VšĮ "7 meno dienos" LIETUVOS DAILĖS PULSAS - dailės refleksija ir analizė

1198 Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Poezijos festivalis "LAUKINĖS VAIVORYKŠTĖS 2014" / Onei 

Baliukienei atminti /

1199 Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka Keturi gamtos ir gyvenimo ratai Kristijono Donelaičio poemoje "Metai"

1200 Saviraiškos klubas "Lazdijų menė" "Prozos ruduo'2014 / Knygų mugė Lazdijuose"

1201 Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
"Gyvos pamokos jaunajai kartai puoselėjant senuosius knygrišystės ir 

vilnos verpimo, vėlimo amatus"

1202 Kaimo bendruomenė "Dautarai" "Romansai ir serenados Dautarų dvare 2014"

1203 Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomų rašytinių bei vaizdo ir 

garso dokumentų prevencinis konservavimas

1204 Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Skaitymas ir kūrybinės dirbtuvės"

1205
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokykla

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras - 

SKAMBĖK, TOBULĖK, PRISIJUNK

1206
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokykla

Pirmasis tarptautinis šiuolaikinės muzikos fetivalis - konkursas 

"Šimtmečio muzika"

1207 VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla
Tarptautinio Vladimiro spivakovo fondo stipendininkų iš Lietuvos ir 

Rusijos koncertai Lietuvos regionuose

1208
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos 

centras

III respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis "Tradicijų 

paveldėtojai"

1209 VšĮ "RELIGINĖS MUZIKOS CENTRAS" SIEKIANT MUZIKOS VIRŠŪNIŲ, jaunųjų menininkų raiška

1210 VILNIAUS RUSŲ FOLKLORO CENTRAS Vaikų ir jaunimo etnokultūros stovykla "Ištakos"

1211 VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla
Lietuvos kompozitoriaus Lino Rimšos misterijos "Senasis tikėjimas" 

pristatymas Ispanijoje



1212
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos 

centras
IX tarptautinis folkloro festivalis POKROVSKIJE KOLOKOLA

1213 VšĮ "7 meno dienos" MUZIKOS SAVAITĖ - Lietuvos muzikinio gyvenimo metraštis

1214 Vilniaus dailės akademija
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos rezidencijų programa su 

rezidencijų tinklo Resartis regioniniu suvažiavimu

1215 Vilniaus dailės akademija Tariami krantai

1216 Visagino kultūros centras Ekranizuotas kino festivalis "KINO ARKA-2"

1217 Visagino kultūros centras Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis "Rudeninės" Visagine

1218 Rokiškio kultūros centras
30-asis jubiliejinis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME 

ŽEMDIRBIAMS - 2014, skirtas Teatrų metams

1219 Rokiškio kultūros centras TEATRO SAVAITĖ, skirta Rokiškio liaudies teatro 55-mečiui

1220 VšĮ "Potiomkinas" "Aitvarai Baltijai" Tarptautinis Baltijos jūros aitvarų festivalis

1221 Rokiškio kultūros centras
20-asis jubiliejinis tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA - 2014, 

skirtas Teatrų metams

1222 Rokiškio kultūros centras
Pleneras - kūrybinė laboratorija MOTYVUOTAS MENO MOKYMASIS 

VAIKO GEROVEI

1223 Rokiškio kultūros centras Kino pamokos Rokiškyje 2014

1224 Rokiškio krašto muziejus Katalogas "Rokiškis fotografijose. 1914 - 1940 m."

1225 Rokiškio krašto muziejus
"XVIII respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino 

Šepkos Premijai laimėti"

1226 Rokiškio krašto muziejus "Eksponatų konservavimas ir restauravimas"

1227 Rokiškio krašto muziejus Tęstinis projektas - edukacijų ciklas "Ateik ir tu - kursime kartu 2014"

1228 Šiaulių dailės galerija "AKADEMIJA.EU"

1229 VšĮ "Baltos kandys" Tarptautinis simpoziumas "Veltinis 2014"

1230 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus "Prancūzijos šedevrai Lietuvoje"

1231 Vilniaus universitetas
Mykolo Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 1779-1780 metais 

dienoraštis

1232 Vilniaus universitetas Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910-1911 m.

1233 VšĮ Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai" "Trakų krašto tradicinių amatų plėtra"

1234 VšĮ "FILMŲ KOPA"
Profesinio meno sklaida ir jos integravimas į Rokiškio krašto pagrindinių 

mokyklų edukacijos veikas

1235 Rokiškio kultūros centras "Tarptautinis jaunimo festivalis "Tėvo gitara"

1236 Rokiškio kultūros centras Tarptautinė šiuolaikinio šokio šventė ŠOKIS'14

1237 Rokiškio kultūros centras "10-asis jubiliejinis LANGINIŲ TAPYMO PLENERAS"

1238 VšĮ Moonmakers "Vilniaus atlantai"

1239 BĮ Panevėžio miesto dailės galerija "Juozo Kaminsko kūrybos paroda". Paroda ir katalogas

1240 Rokiškio krašto muziejus
"X respublikinis medžio drožėjų pleneras "Medžio drožyba:etninės 

tradicijos XXI a. naujovių įtaka"

1241
Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis 

choras "Polifonija"

Kompozitoriaus Donato Zakaro autorinės kūrybos kompaktinės plokštelės 

"...nors žvaigžde Tu pakiltum, bet į žemę užkas..." įrašymas, leidyba ir 

pristatymas

1242
Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis 

choras "Polifonija"
Keturi koncertų ciklai: "Dešimtmečių skambesys"

1243 Šiaulių dailės galerija Atvirų paskaitų ciklas "MENO ETERIS"

1244 Šiaulių dailės galerija Tarptautinis medijų meno festivalis "ENTER 12"

1245 Šiaulių dailės galerija Edukacinė programa vaikams ir jaunimui "MENOPOLIS"

1246 VšĮ Žiemgalos leidykla "Lietuvos latviai XIX pab. - 1940 m." leidyba ir spaudos darbai

1247 VšĮ Žiemgalos leidykla
Albumo "Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. Praeities vaizdai 1918-

1940" leidyba. Parengiamieji darbai

1248 VšĮ Žiemgalos leidykla
Leidinio "Gimtasai kraštas 2014-7. Praeities ir dabarties kultūros 

metraštis" leidybos ir spaudos darbai

1249 Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Dainuoju Lietuvą (Just.Marcinkevičius) Mano lyra: Melodija, Paveikslas, 

Žodis (E.Mieželaitis)

1250 Bendrija "Atgaiva" ESAME DRAUGE

1251 Valstybinis jaunimo teatras
"Daunuojantis Šekspyras" - teatralizuotų koncertų festivalis skirtas 450 - 

tosioms V. Šekspyro gimimo metinėms paminėti

1252 VšĮ VILNIAUS ROTUŠĖ
Tarptautinis tęstinis meno ir kultūros kūrėjų miestų tinklas (CREART) 

VILNIUJE 2014

1253 Valstybinis jaunimo teatras Valstybinio jaunimo teatro metraščio 4 dalis (1995-2005 m.)

1254 Valstybinis jaunimo teatras Spektaklio "Raganiukė" sklaida Lietuvos regionuose

1255 Valstybinis jaunimo teatras
Spektaklis "Vyšnių sodas" pagal Antono Čechovo keturių veiksmų 

komediją

1256 Valstybinis jaunimo teatras Valstybinio jaunimo teatro istorijos sklaida ir dokumentacija

1257 VšĮ "Literatūra ir menas"
"Periodinės literatūros kūrybos, publicistikos ir eseistikos, meno parodų, 

muzikos koncertų apžvalgos savaitiniame žurnale 'Literatūra ir menas'"

1258 Lietuvos muzikų rėmimo fondas Tarptautinis muzikos festivalis SUGRĮŽIMAS

1259 Bendrija "Atgaiva" Menų svetainė neįgaliems vaikams ir jaunimui 

1260 VšĮ "MUZIKOS PROJEKTAI" Smuiko muzikos šventė. Smuikininkų meistriškumo mokykla

1261 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras Profesionalių fotografų parodų ciklas Alytaus bendruomenei



1262 VšĮ "Literatūra ir menas" "Metai" kitaip interneto svetainėje www.literaturairmenas.lt

1263 VšĮ "Literatūra ir menas"
Lietuvių autorių, literatūros ir meno kritikų kūrybos skatinimas 

savaitiniame žurnale "Literatūra ir menas"

1264 VšĮ "Menų spaustuvė"
Menų spaustuvės Infoteka - kūrybinio jaunimo edukacijai (Menų 

spaustuvės Infotekos fondų papildymui)

1265 Rokiškio krašto muziejus "Linksmai ir žaismingai visi kartu žengsime metų ratu"

1266 Alytaus kraštotyros muziejus "Visa dzūkelio sveikata iš grikio..."

1267 Alytaus kraštotyros muziejus Alytiškiai Baltijos kelyje

1268 Alytaus kraštotyros muziejus "Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje"

1269 Savivaldybių muziejų bendrija
Respublikinė edukacinių programų mugė "Anei rašto, anei druko mums 

turėt neduoda, tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda... NEBUS!"

1270 Alytaus kraštotyros muziejus "Edukacinė programa "Karas ir aš"

1271 Alytaus kraštotyros muziejus

"Alytaus kraštotyros muziejaus fotografijų, polichromuotų medinių 

skulptūrų, skrynių, kuparų ir archeologinių eksponatų konservavimas ir 

restauravimas"

1272 VšĮ Kauno mažasis teatras Edukacinė programa vaikams ir jaunimui "Susipažinkime - teatras"

1273 VšĮ Kauno mažasis teatras Spektaklio pristatymas pagal Mindaugo Valiuko pjesę "Trintukas"

1274 VšĮ Kauno mažasis teatras Spektaklio pristatymas pagal Haroldo Pinterio pjesę "Gnomai"

1275 Kėdainių kultūros centras Teatrų festivalis "MELPOMENĖS DOVANOS"

1276 Zanavykų krašto muziejus
"Kūrybiškume metai ZŪRYBIŠKUMO METAI ZANAVYKŲ KRAŠTO 

MUZIEJUJE"

1277 Zanavykų seimelis IV - asis muzikos festivalis "Beatryčės vasara"

1278 VšĮ Kultūros ir meno informacijos centras Seminarų ciklas "Įkvepianti asmenybė'

1279 Asociacija "Muzikos ir teatro projektai" "MANO MAŽASIS PASAULIS"

1280 VšĮ "Neformalaus švietimo iniciatyvos" BE STOGO PLATFORMA

1281 Tauragės kultūros centras "TRADICINIŲ AMATŲ PUOSELĖJIMAS TAURAGĖJE"

1282 Tauragės kultūros centras "Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte"

1283 Tauragės kultūros centras Renginių ciklas "SUKASI METŲ RATAS"

1284 Tauragės kultūros centras "Tęstinė etno tyrimų įtaka regiono kultūros plėtotei"

1285 VšĮ "Dvimiesčio kulka" Kūrybinės dirbtuvės "Turgaus improvizacijos"

1286 VšĮ "Meno parkas" "Šiuolaikinio meno festivalis "Kaunas mene"

1287 VšĮ "Meno parkas" "Art14 London

1288 VšĮ "Kaunos kinos studija"
Spektaklio "SMETONA" pagal G. Jankaus pjesę "KYBARTŲ AKTAI" 

pristatymas Lietuvos regionuose 

1289 Vytauto Didžiojo universitetas
Dvišalis tęstinis teatro projektas "MIŠO TENKMĖJE / LE RETOUR DE 

BAPTISTE"

1290 VšĮ "Meno forma" "Be sienų"

1291 Lietuvos muzikos ir teatro akademija LMTA dalyvavimas VIŠEGRADO filmų forume BRATISLAVOJE

1292 Rokiškio krašto muziejus
Albumas "Mediniai kryžiai, stogastulpiai ir koplytstulpiai Rokiškio krašte 

XIX a. pab. - XX a. vid."

1293 Rokiškio krašto muziejus "Viduramžių turnyras"

1294 Rokiškio krašto muziejus "Vienintelės Lietuvoje prakartėlių kolekcijos papildymas"

1295 Veliuonos kultūros centras

Etnokultūros mokymai: XIII-asis respublikinis tradicinių amatų, 

muzikavimo, tautinių šokių festivalis "VELIUONOS KADRILIS". 

Organizavimas ir viešinimas.

1296 Anykščių kultūros draugija "MENO ATODANGA"
Anykščių jaunųjų menininkų festivalis "ŠIMTABALSĖ IR 

ŠIMTASPALVĖ SIMFONIJA"

1297 VšĮ "Paveldo projektai" "Atrasti namai"

1298 Veliuonos kultūros centras Kultūrinės edukacijos renginių ciklas "Susitikimai klasikos projektuose"

1299 LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA "Muzikos atlikimo meno puoselėjimas ir sklaida"

1300 VšĮ Šiuolaikiniai meno projektai Menamos istorijos. Transliacija

1301 VšĮ Šiuolaikiniai meno projektai Jaunojo tapytojo prizas 2014

1302 UAB "Europos kinas" Tarptautinė kino industrijos konferencija "Meeting Point - Vilnius"

1303 Asociacija MENOrama Kultūrinių partnerysčių virtuali platforma "Menorama.lt"

1304 Asociacija "VDA choras" Lietuvių kompozitorių Kalėdinės giesmės

1305 VšĮ Kaisakas Zur zur melnyčia

1306 UAB "Europos kinas"
3-asis mokslinių fantastinių ir mokslo populiarinimo filmų festivalis 

"Eureka" 2014

1307 UAB "Europos kinas" Lietuviško kino sklaida užsienyje

1308 UAB "Europos kinas" Respublikinis edukacinis kino projektas "Kino knyga 2014"

1309 UAB Kontora Smėlio džiazo pasakos

1310 Kūrybinis susivienijimas "Atviroji erdvė" "Mingės pleneras "DELTA. STICHIJŲ IŠLIKIMAS IR TRAUKA"

1311 UAB "KONTORA" Lietuvos legendos smėlyje

1312 Lietuvos dizainerių sąjunga, asociacija Dalyvavimas 10-ojo Shenzhen International Cultural Industry Fair (ICIF)

1313 VšĮ L. T. Ansamblių Tinklas Portretai: Vladimiras Tarasovas - garso žaidimai

1314
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

asociacija
CRAFTVILNIUS Tarptautinė taikomojo meno mugė



1315 VšĮ "Galerija JuozasART" Nuo Adomo ir Ievos

1316 VšĮ "Galerija JuozasART" Tarptautinis Vilniaus pleneras "Vilniaus miesto QR kodas"

1317 VšĮ "Naujas miesto veidas" Persiuntimas - 2 pin kodai / Forward - 2 pin codes

1318 VšĮ "Naujas miesto veidas" Knyga

1319 VšĮ "Jaunimo parkas" Kultūros maratonas KABLYS

1320 VšĮ "Meno avilys" Tęstinis projektas "Atsiveriantys "Meno avilio" archyvai"

1321 VšĮ "Dainuojanti lapė"
Iliustracijų knygos "Jis ir Ji" leidyba ir iliustracijų paroda / knygos 

pristatymas

1322 VšĮ "Dainuojanti lapė" BIX dvigubo CD leidyba (special edition)

1323 VšĮ "Fralita Films" Dalyvavimas mokymų programoje EURODOC

1324 VšĮ "Meno genas"
Jaunųjų kompozitorių profesinio meistriškumo ir muzikų kūrybinio 

bendradarbiavimo skatinimo projektas "Muzika erdvėje"

1325 Asociacija "Naujos meno formos" Tarptautinis audiovizualinės poezijos festivalis TARP

1326 Asociacija "Naujos meno formos" Kyborgo sapnas

1327 Lietuvos dizainerių sąjunga, asociacija Lietuvos pramoninio dizaino misija Šendženyje

1328 Lietuvos džiazo federacija, asociacija
Lietuvos džiazo prsitatymas mugėje "WOMEX" Santgiao de Compostela, 

Ispanijoje

1329 Lietuvos džiazo federacija, asociacija Lietuvos džiazo pristatymas mugėje "Jazz Ahead" Brėmene

1330 Šilalės kraštiečių draugija, Asociacija 
Žemaičių kultūros savastys 3 (1) (mokslo kultūros straipsnių tęstinis 

rinkinys)

1331 BĮ Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras
Koncertų ciklas skirtas K. Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimui "Metų 

rate"

1332 BĮ Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras Varinių pučiamųjų instrumentų orkestras "Sekmadieninė mokykla"

1333
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų 

asociacija 
Vario audra

1334
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų 

asociacija 
Dūdų vasara - 11

1335
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų 

asociacija 

Dalyvavimas Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate 

Perth mieste (Škotija)

1336
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji 

biblioteka, BĮ

Kultūrinė - literatūrinė - edukacinė programa: žodžio kelionė link žmogaus 

metų ratu

1337 Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras
Respublikinė liaudies šokių kūrybinė laboratorija "Per šokį pažink savo 

kraštą: panašumai ir skirtumai"

1338 Kauno menininkų namai, BĮ
Profesionalios lietuvių fotografijos procesų fiksavimas, sklaida ir 

archyvavimas portale www.kamane.lt

1339 Kauno menininkų namai, BĮ
Profesionalios lietuvių literatūros procesų fiksavimas, sklaida ir 

archyvavimas portale www.kamane.lt

1340 Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras Tarptautinė kūrybonė laboratorija "Mus sujungė teatras"

1341 VšĮ "Visos mūzos" Kino sklaida Lietuvoje 2014

1342 VšĮ "Visos mūzos" Tarptautinis Kauno kino festivalis 2014

1343 VšĮ "Visos mūzos" Moksleivių kūrybinės kino dirbtuvės

1344 Asociacija "ANIMACIJOS LABORATORIJA" Laumės juosta

1345 VšĮ "Terra Publica" Edukacinės programos "Pažinkime muzikos instrumentus" organizavimas

1346 VšĮ "JJJAZZ" Kaunas Jazz metų koncertas 2014

1347 VšĮ "Subtilu-Z" Atviros durys muzikai 2014 (Open doors for music 2014)

1348 Kauno rajono Samylų kultūros centras, BĮ Pėdos marių dugne 2014

1349 VšĮ "Raudondvario dvaras" Tarptautinis dailininkų pleneras ir paroda "Žalgiris - Griunwald"

1350 Kauno menininkų namai, BĮ
Profesionalios lietuvių dailės procesų fiksavimas, sklaida ir archyvavimas 

portale www.kamane.lt

1351 VšĮ "Raudondvario dvaras" Vakarai Raudondvaryje

1352 Kauno menininkų namai, BĮ
Profesionalios lietuvių teatro procesų fiksavimas, sklaida ir archyvavimas 

portale www.kamane.lt

1353 VšĮ "Raudondvario dvaras" Tarptautinis žemės meno festivalis "Land Art Raudondvaris 2014"

1354 Kauno menininkų namai, BĮ Tęstinis jaunųjų menininkų projektas "Sintezė"

1355 VšĮ Kauno kolegija Branduolinė duobė. Energetinė (ne)priklausomybė. Mano pozicija

1356 UAB "Versus aureus" leidykla Marko Petuchausko knygos "Price of Concord" vertimas ir leidyba

1357 UAB "Versus aureus" leidykla Andriaus Surgailio kngos "Medinė Palanga" leidyba

1358 VšĮ "ARTŪRO NOVIKO DŽIAZO MOKYKLA" Artūro Noviko džiazo mokyklos dešimtmečio koncertų turas

1359 VšĮ "ARTŪRO NOVIKO DŽIAZO MOKYKLA" Kompaktinė plokštelė "A Cappella"

1360 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Onuškis"

1361 Lietuvos meno galerininkų asociacija Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS'14 programa

1362 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, BĮ
Teatro ir kino dailininkės Gražinos Konstancijos Remeikaitės eskizų 

įsigijimas

1363 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Užpaliai"

1364 VšĮ Auksakalių gildija Meno erdvė jauniesiems menininkams

1365 VšĮ Auksakalių gildija Tarptautinės emalio meno dirbtuvės - LT 2014

1366 VšĮ Auksakalių gildija Emalis visiems - mobili laboratorija



1367 VšĮ "Meno dalis" "A language - non resident" ("Nepriklausoma kalba")

1368 "Lietuvos Baltarusijos draugystės" sąjunga, asociacija "Istorijos apie Lietuvą" (rusų kalba)

1369
Lietuvos muzikų draugija "XXI AMŽIAUS MUZIKA 

IR ŠVIETIMAS", asociacija

Vasaros muzikos akademija - XIV tarptautinis konkursas - festivalis 

"Muzika be sienų"

1370 VšĮ "Klasika LT" Tarptautinis M. K. Čiurlionio festivalis

1371 VšĮ "Linksmos spalvos" Lietuvos architektūros perlai

1372 Vilniaus dailės akademija
Dvitomio "Dailininkas Algimantas Švėgžda (1941-1996)". II-os dalies 

parengimas

1373 VšĮ "Linksmos spalvos" Tarptautinės jaunojo menininko dirbtuvės "Europos meno erdvės"

1374 Lietuvos kompozitorių sąjunga, asociacija Lietuvos kompozitorių sąjungos kūrybinė programa

1375 Lietuvos kompozitorių sąjunga, asociacija Naujosios muzikos inkubatorius - Neringa

1376 Lietuvos Kompozitorių Sąjungos Muzikos Fondas Naujo kūrinio užsakymas kompozitoriui Osvaldui Balakauskui

1377 VšĮ Aukso žuvys
Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord (Venčkauskaitės) grafinė novelė "10 

litų"

1378 Muzikos informacijos ir leidybos centras Įvairių žanrų lietuvių muzikos sklaida užsienio šalyse

1379 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Babtai"

1380 Lietuvos Kompozitorių Sąjungos Muzikos Fondas Naujo kūrinio užsakymas kompozitoriui Anatolijui Šenderovui

1381
Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos 

sekcija

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos 5-oji 

konferencija "Mano teritorijos"

1382 Vilniaus dailės akademija Dvitomio "Menininkų autobiografijos" parengimas

1383 Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ Knyga. Scena. Teatras

1384 VšĮ "Šv. Kristoforo kamerinio orkestro klubas" Kamerinės muzikos užsienio ekspertų vizitai

1385 VšĮ "Šv. Kristoforo kamerinio orkestro klubas"
Vilniaus Šv. Kristoforo orkestro dalyvavimas tarptautinėje muzikos 

mugėje MIDEM

1386 Kauno apskrities viešoji biblioteka, BĮ Unikalus "aš" - kūrybinės iniciatyvos Kauno regione

1387 Kauno apskrities viešoji biblioteka, BĮ
Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Leonoro Vytauto Striogos 

kūrinių skaitmeninio vaizdų katalogo sudarymas ir sklaida

1388 Kauno apskrities viešoji biblioteka, BĮ Inovacijų laboratorija "ILaB"

1389 Kauno apskrities viešoji biblioteka, BĮ

Dokumentinio paveldo objektų, saugomų Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių fonde, prevencinis konservavimas ir 

restauravimas

1390 Vilkaviškio kultūros centras, BĮ Mėgėjiško teatro vakarai "Po paupio gluosniais"

1391 Vilkaviškio krašto muziejus, BĮ Kaip gyveno mūsų senoliai

1392 Kaišiadorių muziejus, BĮ Kaišiadorių apylinkių istorinė apranga

1393 Kaišiadorių muziejus, BĮ Kaišiadorių miesto vizualinė išraiška: sovietmečio retrospektyva ir nūdiena

1394 Kaišiadorių muziejus, BĮ Pasipriešinimas po "išvadavimo"

1395 Kaišiadorių muziejus, BĮ Paskaitų ciklas "Nauji Kaišiadorių istorijos kontūrai"

1396 VšĮ MOONTRIX
Alternatyvios muzikos festivalis Anykščiuose "The Machine Started to 

Flow A Vein" (Vol4)

1397 Visuomeninė organizacija "MUZIKOS SVETAINĖ"
Asociacijos "Muzikos svetainė" jubiliejinis festivalis "Menų akimirką 

žavingą"

1398 Visuomeninė organizacija "MUZIKOS SVETAINĖ"
Tarptautinis Vaikų ir jaunimp kūrybinių darbų konkursas - festivalis jūros 

tematika "Salve, Klaipėda! Salve, Baltija!"

1399 VšĮ "Degantis žmogus" Lietuviškos pasakos

1400 VšĮ "Degantis žmogus" Meninių dviračių paradas

1401 VšĮ "Degantis žmogus" Silikono pieva

1402
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 

BĮ
Kaip gyvena senos knygos

1403 Asociacija "Koturnos" XV tarptautinis universitetų teatrų forumas "teatrinės reminiscencijos"

1404
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos 

Lietuvos skyrius
Lietuviškos knygos vaikams - vertybių ir kultūrų mainai

1405
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos 

Lietuvos skyrius
Naujausių knygų vaikams bei paaugliams vertybių analizė ir sklaida

1406 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, BĮ Draugų ratas kiTOKS: pažink - priimk - dalinkis. Ar tu - kartu?

1407 Pagėgių savivaldybės Kultūros centras, BĮ Renginių ciklas. Kristijono Donelaičio gyvenimo ir kūrybos pėdsakiais

1408
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės 

viešoji biblioteka, BĮ
Iliustracijų konkursas "Metų laikai"

1409
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka, BĮ
Jaunieji genijai - menininkai

1410
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka, BĮ
Tęstinis projektas "Iš miesto į kaimą: keliaujantys sociokultūriniai turai"

1411 Kintų Vydūno kultūros centras, BĮ Kūrybinė edukacija "Gamtos rato ženklai"

1412
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka, BĮ
Skaitymo kelionių meniu: kūrybos degustacija

1413
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, 

asociacija
Tradicinių amatų seklyčia



1414 Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, BĮ Garso kompaktinės plokštelės ir knygos "Jiezno krašto dainos" leidyba

1415 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, BĮ
Kūrybinis lituanistinis ugdymas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje

1416 Kaišiadorių kultūros centras, BĮ Kaišiadorių krašto kultūros pėdsakais

1417 Gelgaudiškio kultūros centras, BĮ Šakių regiono dvarų sociokultūros tiltai

1418 Gelgaudiškio kultūros centras, BĮ Edukacinė programa "Vejamės dvarų kultūrą"

1419 Vilniaus Žemynos gimnazija, BĮ
Pučiamųjų instrumentų orkestro "Jovaras" atstovavimas Lietuvai 

tarptautiniame muzikos festivalyje (Italijoje)

1420 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija Manifestas: Stiklo depozito sunaikinimas II

1421 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija FC JAZZ

1422 Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ Spaudos draudimo epocha. Refleksijos 2014

1423 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija Lietuvos menininkės (-o) tarptautinis portfolio

1424 UAB "SAVAS TAKAS" IR KO Albumo "Anykščių menas" leidyba

1425 VšĮ VILNIAUS ROTUŠĖ Kūrybinės kino dirbtuvės Vilniaus rotušėje

1426 VšĮ VILNIAUS ROTUŠĖ Sekmadieniniai pučiamųjų orkestrų koncertai Rotušės aikštėje Vilniuje

1427 VšĮ Dailininkų sąjungos galerija Sezonas 4

1428 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ Su knyga - nebūsi vienišas

1429
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos 

centras

Lietuvos kompozitoriaus Gedimino RImkaus Rimkevičiaus kūrinio 

"Liaudiškoji rapsodija" CD ir DVD leidyba

1430 VšĮ "BĖGANTIS MĖNULIS"
Lietuvos kompozitoriaus Lino Rimšos misterijos "Senasis tikėjimas" 

orkestruotės sukūrimas

1431 VšĮ "RELIGINĖS MUZIKOS CENTRAS" Vilniaus vargonų pavasaris, dalyvaujant vaikams ir jaunimui

1432 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Kamajai"

1433 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Daujėnai"

1434 Molėtų krašto muziejus, BĮ
Vertingiausių medinių XIX - XX a. pr. Molėtų krašto muziejaus baldų 

restauracija

1435 Molėtų krašto muziejus, BĮ Regiono vietos identitetą gaivinantys renginiai Molėtų krašte

1436 Molėtų krašto muziejus, BĮ Atviros skulptorių dirbtuvės - arba skulptūrų galerijos gimimas

1437 Lietuvos etnokosmologijos muziejus, BĮ Lietuvos Saulė

1438 M. K. Čiurlionio namai, BĮ Unikalaus fortepijono "C. BECHSTEIN" (1898 m.) įsigijimas

1439 Čiurlionio draugija, asociacija M. K. Čiurlionio instituto koncepcijos gairės

1440 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Albumo "Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parodų ir 

renginių isotirjos (1963-2008)" leidyba

1441 Lietuvos valstybės istorijos archyvas, BĮ
1897 m. visuotinio gyventojų surašymo dokumentų restauravimas ir 

prevencnis konservavimas

1442
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka
Vaikų literatūros dienos Telšiuose

1443 Šakių kultūros centras Kūrybinė cirko stovykla "Jaunieji talentai 2014"

1444
VšĮ "KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO 

PAJĖGOS"
Tęstinis projektas virtualios duomenų bazės "Vėjo malūnai" plėtra

1445 VšĮ Auksakalių gildija Šiuolaikinis menas lagamine

1446 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, BĮ Dailininko Stasio Ušinsko darbų restauravimas

1447 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Šeduva"

1448 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Saldutiškis"

1449 VšĮ "Versmės" leidykla "Lietuvos valsčių" serijos monografija "Ramygala"

1450 "Totorių kultūros centras", VšĮ Kūrybinė vasaros mokykla Trakuose

1451 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
Monografijos "JAV lietuviai ir Lietuvos valdžiapo 1926 m. gruodžio 17 d. 

perversmo: sunkaus suartėjimo keliai ir klystkeliai" leidyba

1452 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
G. Kundroto monografijos "Lietuvių kalbos intonacija (sisteminis - 

tipologinis aprašas)" leidyba

1453 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ Adolfas Šapoka "Raštai T. IV: korespondencija" leidyba

1454 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
Studijos "Nerimas 2: Tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos 

formos"

1455 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ Eugenijaus Jovaišos monografijos "AISČIAI. RAIDA" leidyba

1456
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis 

"Lietuva", BĮ
Lietuva tarmiškai

1457
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA, 

asociacija
Knygos "Konstancija Brundzaitė. Dienoraščiai" parengimas leidybai

1458 VšĮ "Leidykla "Tikėjimo žodis"
Martino Lutherio traktato "Von der Freiheit eines Christenmenschen" 

("Apie krikščionio laisvę) vertimas ir išleidimas

1459
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS 

MUZIKOS FONDAS

XIV tarptautinė konferencija "Muzikos komponavimo principai: 

sonorizmas"

1460
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS 

MUZIKOS FONDAS
Jaunųjų muzikologų edukacija ir tarpdiscipliniškumas

1461
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS 

MUZIKOS FONDAS
ISCM Pasaulio naujosios muzikos diena

1462 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Lietuva - tai aš!

1463 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Kino edukacinė stovykla "Nuo scenos iki ekrano"



1464 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ Knyga - raktas į pasaulį

1465 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ
Zarasų viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo edukacinė netradicinio 

skaitymo ugdymo programa "Pažink, suprask, įžvelk"

1466 VšĮ "Smart Sponsorship"
Tarptautitinė kultūros ir kūrybinių industrijų konferencija "From Zero to 

Hero"

1467 VšĮ "VILKO VALIA" Barakas Nr. 11: Homo Sovieticus

1468 VšĮ "VILKO VALIA" Stalino naktis

1469 VšĮ "TIENTOS" Edukacinių renginių ciklas "Ispanų poezija ir flamenko lietuje"

1470 VšĮ VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRAS Leidinio apie grafiką Telesforą Kulakauską parengimas

1471 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Šalia tavęs

1472 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Summer action

1473 VšĮ "Avilio teatras"
Išvyka į pasaulinį lėlių teatrų festivalį Harmony Worlds Puppet Carnival 

Bankoke

1474 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Magiška naktis

1475 UAB "Gimtasis Rokiškis" Rokiškio krašto medinė istorija

1476 Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ
Ketvirtasis respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis "Susitikimas 

ežio dvare"

1477 UAB "Alma littera" Donatas Petrošius "Kaip nereikia gyventi"

1478 LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA
Lietuvos kultūros ir literatūros sklaida 2014 m. tarptautinėje Frakfurto 

knygų mugėje ir specialistų renginiuose

1479 LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA
Leidybos ir kultūrinių industrijų specialistų dalyvavimas tarptautiniuose 

Europos Leidėjų fedaracijos renginiuose

1480 LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA
Seminaras "Kūrinių ir knygų sklaida, paltinimas ir prieinamumas 

skaitmeniniame amžiuje"

1481 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, BĮ Turizmas Šilalės rajone

1482 Lietuvos aklųjų biblioteka, BĮ 10 naujų garsinių knygų leidyba neregiams

1483 Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ
Knygos "Skuodo viešosios bibliotekos istorija. Praeitis ir dabartis 1939-

2014" leidyba

1484 Kultūros centras Dusetų dailės galerija, BĮ
Jaunųjų aktorių edokacinė stovykla - profesionalaus teatro sklaida Rytų 

aukštaitijos miesteliuose

1485 VšĮ "Modernaus meno centras"
Leidinys / albumas "Modernaus meno centras. Lietuvos tapyba. 1960-

2013"

1486 VšĮ "Modernaus meno centras" Leidinys / kultūrinis gidas "Literatų gatvė"

1487 VšĮ "Modernaus meno centras" Leidinys Brad Finger "13 šiuolaikinių menininkų, kuriuos dera žinoti"

1488 VšĮ "Žiemos žodžiai" Tekstai TV: Lietuvių literatūros gyvenimo apžvalga

1489
VšĮ MUZIKOS INFORMACIJOS IR LEIDYBOS 

CENTRAS
Pasiruošimas tarptautinei mugei MIDEM 2015

1490 Lietuvos aklųjų biblioteka, BĮ 5 naujų garsinių knygų leidyba neregiams

1491 Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, BĮ Festivalis "Muzika ant vandens"

1492
N. Valadkevičiūtės individuali įmonė "Sezamai 

atsiverk"
E-knygos "Stiliuko interpretacijos"

1493
N. Valadkevičiūtės individuali įmonė "Sezamai 

atsiverk"
Kūryba - gyvenimas

1494 UAB Vilanimos filmų studija
Dvyliktasis tarptautinis animacinių filmų festivalis Lietuvoje "Tindirindis 

2014"

1495 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, asociacija Socialinių interakcijų bei performansų pleneras ir sklaida regionuose

1496 VšĮ Stalo Teatras Spektaklio "Didysis dūdininkas ir liūto uodega" pastatymas ir sklaida

1497 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, asociacija Specialioji muzikos kūryba ir edukacija regionuose

1498 VšĮ Stalo Teatras InterOpera "Meilė be mirties smėlynuose"

1499 Nacionalinis Kauno dramos teatras, BĮ Spektaklis pagal Juozo Grušo dramą "Barbora Radvilaitė"

1500 VšĮ Tikrasis motyvas Virus Flamenco

1501 VšĮ Kultūros barų leidykla Vitalijaus Mazūro aukso amžius

1502 VšĮ Vargonų paveldo centras
Lietuvos barokiniai vargonai sudegusioje Balbieriškio bažnyčioje:tyrimai 

ir rekonstrukcijos projekto(studijos) parengimas leidybai

1503 VšĮ Vargonų paveldo centras 10 viešų paskaitų ciklas Baroko vargondirbystės menas Lietuvoje

1504 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Interaktyvi ir virtuali parodos Būti ar nebūti skirtos V. Šekspyro 450-čiui 

ir teatro metams pažymėti

1505 VšĮ Artūro Noviko džiazo mokykla Džiazo stipendija

1506 Mažoji Bendrija "Tikra knyga"
Autorinės knygos, skirtos pažinčiai su Vilniumi, "Meškiukas, bruknės ir 

Vilnius" sukūrimas

1507 UAB New Agency Ugnikalniai

1508 Mažoji Bendrija "Tikra knyga" Vaikškos knygos "Una mato Taip mokykloje" leidyba

1509 Mažoji Bendrija "Tikra knyga" "Klasikinės H.K.Anderseno pasakos "Spragtukas"adaptacijos leidyba

1510 Mažoji Bendrija "Tikra knyga"
Katino Princiaus istorija Vaikiškų knygų serijos "Linksmojo tvarto 

nutikimai"antrosios knygos leidyba

1511 Tarptautinė meno kūrėjų asociacija "Freimas" Lituanica

1512 UAB "Žirnio krautuvėlė"
Baldų sukūrimas ir pristtaymas verslo misijoje ir parodoje Tokijas, 

Japonija

1513 VšĮ "Kitoks kampas" Edukacinės muzikinės valandėlės "Klasika mažiesiems"



1514 VšĮ MAGNIFICAT Vaikams Žurnalo Magnificat vaikams leidyba

1515 VšĮ "Cultural & Media Consulting" Pilno metro dokumentinio filmo Norėjau pasakyti

1516 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Klaipėdos fotografija

1517 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Fotografijų projektas Kiti 5

1518 VšĮ "MAGNIFICAT leidiniai" Kun. Aliulio knygos nuo Betliejaus iki Romos su šv. Luku

1519 VšĮ Uljana Kim ir ko Lietuvių filmų centro internete

1520 Asociacija Alytaus aeroklubas
Leidinys Normandija- Nemunas Alytuje. Septyniasdešimt metų(1944-

2014)

1521 Šilutės muziejus
Tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas"Eksponatai-laikmečio 

liudininkai"

1522 Šilutės muziejus Šilokarčemos dvaro interjero atkūrimas

1523 Kauno valstybinė filharmonija Muzikinės istorijos

1524 Kauno valstybinė filharmonija XVII Kompozitorių M.K. Čiurlionio ir  E. Grygo muzikos festivalis

1525 Kauno valstybinė filharmonija Klasikinės muzikos koncertai Lietuvos regionuose

1526 Vytauto Didžiojo karo muziejus Edukacinio kambario Viena diena kariuomenėje įrengimas

1527 Vytauto Didžiojo karo muziejus Savaitgalio kelionė didvyrio taku

1528
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka, BĮ
Jaunimo kūryba ant septynių kalvų

1529
Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio 

skyrius
Abstrakčios tapybos studija

1530 Žiemių pradas "Simkala" Žiemgala XIII a. dokumentuose

1531 Žiemių pradas "Simkala"
Renginių ciklas, skirtas paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos 

šilo mūšiui atminti

1532 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalo "Žemygala" leidyba

1533 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
Edukacinė senosios keramikos stovykla vaikams ir jaunimui Mes-

žiemgaliai, o mūsų kraštas Žiemgala

1534
Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio 

skyrius
Senųjų Joniškio krašto kapinių tyrinėjimai

1535 Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka Skaityk ir kurk skaitymo vaikams ir vaikų skaitymo skatinimas

1536 VšĮ Elektrėnų kultūros centras VII džiazo festivalis Jaunystė 2014

1537 VšĮ Elektrėnų kultūros centras Elektrėnų miesto festivalis "Electrocity"

1538 VšĮ Elektrėnų kultūros centras Kad būtų geriau

1539 VšĮ Monokey Keymono muzikinės programos sukūrimas ir sklaida

1540 VšĮ "Aido švyturiai"
Jūrinio paveldo penkių parodų ir paskaitų ciklas pamario regione "Baltijos 

Švyturiai" bei atvirukų rinkinio "Senieji Lietuvos švyturiai"išleidimas

1541 Kelmės krašto muziejus Rankraščių konservavimas ir restauravimas

1542 Žemaičių dailės muziejus Kultūrinė edukacinė diena/naktis Mykolo Oginskio parke

1543 Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla Tik 12 natų

1544 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus Eksponatų restauravimas ir pristatymas parodoje

1545 Kelmės krašto muziejus Mokslinė konferencija Kelmei 530

1546 Kelmės krašto muziejus Piemenavimo papročiai Kelmės krašte

1547
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos 

namai
Made corrections

1548 UAB "MEDIA INCOGNITO" Rūta Staliliūnaitė:ir tebūnie taip, kaip lemta

1549 VšĮ"JJJAZZ" Kaunas Jazz ruduo 2014

1550 UAB  Moretus Aleksandro Grino feerijos Raudonos burės leidyba

1551 UAB Moretus Indrės Bručkutės dramų ir prozos knygų leidyba

1552 UAB Moretus Dovydo Paslausko poezijos knygos "Nutikimai" leidimas

1553 UAB Moretus Regionuose gyvenančių autorių knygų leidyba ir sklaida

1554 UAB Moretus Beatričės Rastenytės poezijos knyga "Paliesk mano vardą"

1555 Panevėžio miesto dailės galerija Fotografijos ir medijų meno laboratorija

1556
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka
Kūrybinės dirbtuvės nuo Donelaičio gadynės iki mūsų dienų

1557 Panevėžio miesto dailės galerija
Kultūros edukacinės programos vaikams Susipažinkime su pasaulio šalių 

kultūra

1558 Asociacija Ars Vivo XVI-XIX Hanzos sąjungos miestų muzika

1559
Panevėžio r. Naujamiesčio seniūnijos kultūros centras 

Dailės galerija
Klasikinės muzikos genijų kūriniai skamba Naujamiestyje

1560 Panevėžio teatras Menas Tennesse Williams Stiklinis žvėrynas

1561 Panevėžio teatras Menas X kamerinių spektaklių festivalis

1562 Panevėžio teatras Menas Ida iš šešėlių sodo

1563 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija Popieriaus liedinimo simpoziumas

1564 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija Baltijos iliustracija

1565 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija
Skulptoriaus Šarūno Šimulyno (1039-1999) 75-ųjų gimimo metinių 

minėjimo paroda Veliuonos muziejuje

1566 VšĮ Demos kritinės minties institutas
Andriaus Bielskio knygos "Nešventas Sakramentas; idealogija, tikėjimas ir 

išsilaisvinimo politika"



1567 VšĮ Oskaro Koršunovo teatras
Spektalio Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija, dalyvavimas 

tarptautiniame Šekspyro festivalyje Tel Avive Izraelyje

1568 VšĮ Oskaro Koršunovo teatras OKT/Vilniaus miesto teatro naujausių  spektaklių pristatymas Lietuvoje

1569 VšĮ Oskaro Koršunovo teatras Spektaklio pagal Danilo Charmso ir kitų autorių kūrinius

1570 VšĮ Oskaro Koršunovo teatras Albumo, skirto Vilniaus miesto tetaro penkioliktajam jubiliejui išleidimas

1571 VšĮ S. Dariaus ir Girėno aerodromas S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100-mečio istorija

1572 VšĮ S. Dariaus ir Girėno aerodromas Kilnojamoji paroda S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100-mečiui

1573 VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Europos Komisija Media Training programos tarptautinis seminaras-

kūrybinės dirbtuvės " Vasaros MEDIA studija Prodiuseris kine

1574 VšĮ Riturnelė Pasaulio klasika dviem fortepijonams

1575 VšĮVilniaus universitetas Individualus muziejaus prevencinio konservavimo planas

1576 VšĮ Culture live Koncertų meistriškumo pamokų ciklas legendinins pianistas

1577 Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras Pavasario giesmė

1578 VšĮ Vilniaus universitetas Eksperimentinė Archeologija Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija

1579 Kretingos rajono kultūros centras Folkloro festivalis Pastauninko pintinis

1580 Kretingos rajono kultūros centras Kūrybinė laboratorija 100% žemaičiai

1581 Kretingos rajono kultūros centras Koncertų ciklas Susitikimai su klasika

1582 VšĮ Still Motion
Kolektyvo Labadiena naujos kolekcijos Pasaulio medis/the world tree 

eksportas į tarptautinės mados ir dizaino mugės parodas

1583 VšĮ Still Motion Pasaulio medis/the world tree sukūrimas ir sklaida

1584
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Kretingos viltis"
Sutrikusio intelekto asmenų teatro pleneras bei festivalis "Iš širdies į širdį"

1585 VšĮ Aukštaitijos RTR Gyvenęs, kad liudytų: dviejų tėvynių nebūna

1586 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius Romualdo Požerskio fotografijų albumas Kelias į laisvę

1587 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius
Romualdo Požerskio fotografijos paroda 40-ties metų kūrybos 

retrospektyva

1588 UAB Informacijos vadybos agentūra Trys šimtai piešinių Donelaičiui

1589 VšĮ Kristupo festivalis Kristupo vasaros festivalis

1590 VšĮ Kristupo festivalis
Šv kristoforo kamerinio orkestro koncertinių programų sklaida užsienyje: 

koncertai Strefa Ciszy festivalyje Lenkijoje

1591 VšĮ "Kultūros žibintas" Jaunimo grupės Without letters albumo leidyba ir sklaida

1592 VšĮ "Kultūros žibintas" Teatro judėjimas No theatre premjera Kaligula

1593 VšĮ "Kultūros žibintas" Jaunimo grupės Without letters klipo filmavimas ir sklaida

1594 VšĮ "Kultūros žibintas" Teatro festivalis Teatrinė nemiga

1595 VšĮ "Kultūros žibintas" Režisieriaus Vido Bareikio "Lars Woman" pastatymas

1596 Panevėžio miesto dailės galerija Dalyvavimas V tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS14

1597 Panevėžio miesto dailės galerija
Paskaitų, parodų ir kūrybinių užsiėmimų ciklas "Granda-jauniesiems. 

Fotografija ir videomenas"

1598 Panevėžio miesto dailės galerija Aukštaitijos fotografija šiandien

1599 VšĮ Gyčio Ivanausko teatras Spektaklio "Šešėliai" pastatymas

1600 VšĮ Gyčio Ivanausko teatras Spektalio "Raudonosios kurpaitės" atgaivinimas

1601 VšĮ Gyčio Ivanausko teatras Spektaklio "Kvepalai" pastatymas

1602 Žemaičių dailės muziejus Praėjusio šimtmečio liudininkai

1603 Žemaičių dailės muziejus Renginių ciklas rašytojos Žemaitės atminimui puoselėti

1604 Žemaičių dailės muziejus IX tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis

1605 Šilutės muziejus Prūsijos dvaras vakar ir šiandien

1606 Šilutės muziejus Švėkšna spaudos puslapiuose 1918-1940

1607 Šilutės muziejus Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė

1608 Lietuvos jūrų muziejus Kieno kieno žalias kiemelis?

1609 Lietuvos jūrų muziejus Svečiuose pas senąjį žveją

1610 Lietuvos jūrų muziejus
Knygos "Bruno le Coutre Mano miestas Klaipėda. 1900-1939 metai" 

leidyba

1611 Kauno kamerinis teatras Ketvirtasis tarptautinis vieno aktoriaus teatro festivalis "MonoBaltija"

1612 Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka Skaitykime kartu

1613
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos bajorų  kaimo 

bendruomenė
Mėgėjų teatrų šventė "Jonvabalis-III"

1614 VšĮ "Sol artis" "Moters portretas" - metų kūrėjai menininkai

1615 Kaišiadorių muziejus Kuriu, mokausi, pažįstu muziejuje

1616 Lietuvos dailės muziejus Tęstinis leidinys Lietuvos muziejų ekspozicijų lobiai

1617 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, asociacija
Socialinis teatro forumas ir festivalis Lietuvos regionuose "Akimirkų 

lietus"

1618 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Kęstučio Kasparavičiaus knygos "Drebantis riteris"

1619 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Neringos Vaitkutės "Tamsa, kuri prabudo" leidyba

1620 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Renatos ir Lauryno Česūnų knygos "Mėgintuvėlio kelionės" leidyba

1621 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Rositos Makauskienės knygos "Svajonių kalnas" leidyba

1622 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Lauros Amy Schlitz "Prabanga ir tamsa" leidyba



1623 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Leenos Parkkinen "Gražiausios karvės rinkimai" leidyba

1624 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Sonyos Hartnett knygos "Sidabrinis asiliukas" leidyba

1625 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė"
Jakobo Martino Strido knygos "Nepaprasta istorija apie milžinišką 

kriaušę" leidyba

1626 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė"
Valerios DoCampo iliustruotų paveikslėlių knygų "Didysis žodžių 

fabrikas" ir "Malūno slėnis" leidyba

1627 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Deboros Underwood knygos "Tylioji knygutė" leidyba

1628 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Paulo Maaro "Ponas Belas ir mėlynasis eliksyras" leidyba

1629 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė"
Karolinos Kunčinaitės knygos "Aras Ereliūnas skrenda su paukščiais" 

leidyba

1630 Mažoji bendrija "Linksmoji karvytė" Aurelijos Umbrasienės knygos"Uodas puode ir kitos istorijos" leidyba

1631 VšĮ Lietuvos teatro sąjungos fondas Lietuvos teatro kūrybinės atsklaidos Žurnalas Lietuvos scena

1632 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija
Kamerinio spektaklio "Daukantas: būdas senovės...." pristatymas Lietuvos 

regionuose

1633 Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija Susitikimų vakarai "Aktorių dialogai tarp scenos ir žiūrovų salės"

1634 Molėtų kultūros centras Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"

1635 VšĮ Vilniaus džiazo festivalis
IX -asis jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas "Vilnius Jazz Young People 

Power 2014"

1636
Anykščių rajono Liudviko ir Stanislovo Didžiulių 

viešoji biblioteka
Aš bibliotekoje: matau, liečiu, girdžiu

1637
Anykščių rajono Liudviko ir Stanislovo Didžiulių 

viešoji biblioteka
Bendravimas su knyga-tradicijos ir inovatvalandės bibliotekoje

1638 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno kolektyvų sklaida Lietuvos 

regionuose

1639 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija Tarptautinė intensyvi teatro tyrimų ir praktikumų stovykla Anykščiuose

1640 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija Europos kamerinės muzikos akademijos sesija Lietuvoje

1641 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija Bidstrupo planas

1642 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybos vakarų 

ciklas "Meistrai Didžiojoje"

1643 Nacionalinis Kauno dramos teatras, BĮ
Spektaklis pagal M. Macevičiaus I Simonaitytės romano "Aukštųjų 

Šimonių likimas" interpretaciją

1644 Nacionalinis Kauno dramos teatras, BĮ Profesionalaus meno sklaida regionuose

1645 Birštono meno mokykla
XI avangardinis mados konkursas-festivalis Avangardas 2014 skirtas 

teatro metams

1646 Birštono meno mokykla
VIII ansamblių festivalis-konkursas Muzikuokime drauge -2014, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-osiomis metinėmis

1647 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija Projekto dalyvavimas festivalyje Teatras vaikams Viljandėje Estija

1648 Lietuvos muzikos ir teatro akademija LMT TKF tarptautinio bendradarbiavimo projektai

1649 Julija Stankevičiūtė Dalyvavimas Jeruzalės baleto mokyklos avsaros kursuose

1650 Kaunatavos kaimo bendruomenė Poezija sodų žydėjime 2014

1651 "Artlagamine" "Lietuvos meno žemėlapis"

1652 Šiuolaikinio meno asociacija Gilios jungtys/ Deep Connections

1653 Šiuolaikinio meno asociacija Užsienio menininkų Rupert rezidencijos Lietuvoje

1654 Šiuolaikinio meno asociacija "Valakampių kultūrinis portretas"

1655 Šiuolaikinio meno asociacija SOLE (angl. Self Organised Learning Environment) Lietuvoje

1656 Šiuolaikinio meno asociacija Loterija

1657 Šiuolaikinio meno asociacija
Kūrybinės dirbtuvės "Kontaktinė improvizacija" bienalės "Manifesta'10" 

metu

1658 Menų klubas "Kaukoras" "Nuo apeigos iki plėšikų"

1659 Menų klubas "Kaukoras" "Etno vargonų misterija"

1660 Vilkaviškio krašto muziejus
"Senosios suvalkiečių sodybos. Jų istorinė išlikimo vertė ir pritaikymas 

dabarčiai"

1661 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras "Lithuanian Dance Scene 2014"

1662 Šiuolaikinio meno centras
Augusto Serapino dalyvavimas parodoje Atverpo Šiuolaikinio meno 

muziejuje

1663 Šiuolaikinio meno centras "Prototipai" (darbinis pavadinimas)

1664 Šiuolaikinio meno centras ŠMC rezidencijos

1665 Šiuolaikinio meno centras Ludlow 38

1666 Šiuolaikinio meno centras Personalinė Dariaus Žiūros paroda

1667 VšĮ "Project Day By Day"
"NEI KIŠKIS, NEI TRIUŠIS" Kūrybiškų edukacinių priemonių 

ikimokyklinio amžiaus vaikams plėtojimas

1668 VšĮ "Teorema teatras"
Akustinės elektroninės muzikos festivalis ant plūduriuojančios scenos 

"RAFTA 2014"

1669 VšĮ "Džiazo spalvos" Istorinis Epas-Miuziklas "Vytautas Didysis" sukūrimo etapas

1670 Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga "Viešas dialogas II"

1671 VšĮ "Double Sound records" Muzikos festivalis "Akmeninė naktis"

1672 Ventos regioninio parko direkcija Ventos legendos



1673 Tauragės krašto muziejus
Ekspozicija "Tauragės rajono vidaus vandenų bestuburiai ir smulkūs 

stuburiniai gyvūnai"

1674 Šiaulių kultūros centras "Jaunimo kūrybos festivalis "SKIRIU LIETUVAI"

1675 VšĮ Socialinių mokslų kolegija Kūrybinio rašymo dirbtuvės jaunimui "Minties ir žodžio galia"

1676 Birštono viešoji biblioteka "Mano saujoj- sakmė apie Birštoną"

1677 Kauno folkloro klubas "Uosinta" Kompaktinė plokštelė "Eisva mudu abudu"

1678 VšĮ "TV Mūzos" "Objektyve- 10 Kaunas Photo metų"

1679 Kauno technologijos universitetas
TAKAS (Technologies in Academic and Artistic Setting/ "Technologijos 

akademinėje ir meno aplinkoje")

1680 Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Pažink pasakų (knygų) pasaulį su lėle"

1681 Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Aš- Lietuvos pilietis"

1682 Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kultūrinių renginių ciklas "Nuo knygos iki meno"

1683 Žagarės regioninio parko direkcija Žagarės vyšnių festivalis "Renkasi geriausieji"

1684 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Pasivaikščiojimai kultūrų takais"

1685 Kauno apskrities viešoji biblioteka "Įsikūrę prie Nemumo"

1686 Kauno apskrities viešoji biblioteka Tęstinis literatūrinių susitikimų ciklas "Auksinis laureatų ruduo"

1687
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka
"Skaitymo saldaturgis"

1688 VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras Jurbarko miesto kultūrinis identitetas per 755 metų

1689 VšĮ "GLOBAL INNOVATION STUDIO" "Radvilų dvaro receptai"

1690 KLUBAS "MES GALIM" "Vamzdomorfozė"

1691 VšĮ "Vandens bokštas" MON TAN DUN

1692 VšĮ "Vandens bokštas" MOBILIOS SKULPTŪROS (baigiamasis etapas)

1693 VšĮ "Vandens bokštas" KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU MENO KŪRĖJU

1694 VšĮ "Vandens bokštas" Skulptūrinių objektų intervencijos

1695 VŠĮ "TĖVIŠKĖS TRAUKA" Knyga "Gimtasis kraštas"

1696 LIETUVOS PILIGRIMŲ BENDRIJA "Šventos vietos Lietuvoje. Kultūrinio ir religinio paveldo žemėlapiai"

1697 Vilniaus dailės akademija "Antano Tamošaičio prijuosčių rinkinio katalogas"

1698 Šiaulių kultūros centras
Antrasis respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalis-

konkursas "Lakštingala 2014"

1699 Šiaulių vaikų vokalo studija "RO-KO-KO"
Vaikų dainų natų leidinys "Dega žiburį pelėda" ir jo sklaida- leidinio 

pristatymo koncertai Šiaulių regione

1700 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis "Biržai"

1701 Lietuvos ypatingasis archyvas

"Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų Nacionalinio dokumentų fondo 

ypatingosios dalies dokumentų restauravimas ir prevencinis 

konservavimas"

1702 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus parodos ir jų viešinimas

1703 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus "M. K. Čiurlionio dailės muziejaus informacinių leidinių leidyba"

1704 Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" "Metai iš metų"

1705 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER"
Knygos Rimas Uzgiris "Šaknys už girios/ Roots Beyond the Forest" 

leidyba

1706 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER"
Knygos Antanas Žekas "Dovanoti metai: keturių sonetų vainikų pynė" 

leidyba

1707 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Imbi Paju "Suomijos įlankos sesės. Kai regi kitų skausmą" leidyba

1708 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Raimondo Čandlerio "Pleibekas" leidyba

1709 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Julius Keleras "Teta Elzė- Šaltojo karo lyderė ir kiti esė" leidyba

1710 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos "Pėteras Brūveris: žmogus, mylėjęs Lietuvą"

1711 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Joris Vaivoras "Labai labai, nelabai sudie" leidyba

1712 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER"
Knygos Bronė Buivydaitė "Pro vaikystės langą. Vargai vartus kilnoja" 

leidyba

1713 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Kazys Inčiūra "Ant ežerėlio rymojau" leidyba

1714 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Jonas Jakštas "Čia vienatvė žiemos" leidyba

1715 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Neringa Dangvydė "Siuvinėtojos" leidyba

1716 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" John Steinbeck "Apie peles ir žmones"

1717 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Poezijos antologijos "Svetimi po 20" leidyba

1718 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Knygos Giedrius Mickūnas "Erškėtis ir miestas"

1719 VšĮ "Baltijos renginiai" XII-asis tarptautinis džiazo vokalistų konkursas "Jazz voices 2014"

1720 UAB "Alma littera" Dovilė Zelčiūtė "Kelionė su Oskaru Koršunovu"

1721 VšĮ "Keisti projektai" Tarptautinis skulptorių simpoziumas "Margaspalvė genio kalvė"

1722 Vilniaus dailės akademija Kūrybinės skaitymo "dirbtuvės"

1723 LIETUVOS FESTIVALIŲ ALJANSAS Lietuvos festivalių forumas

1724 VšĮ "Baltijos gitarų kvartetas" Europos muzika Lietuvos regionuose

1725 VĮ "Lietuvos paminklai"
Jaunojo menininko profesinių įgūdžių tobulinimas ICCROM 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos kursuose

1726 Mažeikių muziejus Edukacinė savaitė "Kuršių, žiemgalių, žemaičių apranga"

1727 Kauno jaunųjų turistų centras Kultūrinės edukacijos projektas "Senolių godos"

1728 VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras "Rasos kitaip"



1729 VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras Gatvės akcijos

1730 Anykščių muzikos mokykla
II-asis respublikinis akordeonistų festivalis po atviru dangumi 

"TEGYVUOJA AKORDEONAS!"

1731 VšĮ "Irrationalism" "Vietos menai"

1732 VšĮ "Irrationalism" "Atviri dienoraščiai/ Open Diaries"

1733 VšĮ "Irrationalism"
Rupert edukacinė programa jaunųjų menininkų profesiniams įgūdžiams 

tobulinti Lietuvoje ir užsienyje

1734 VšĮ "Irrationalism" Rupert tarptautinis meno klubas Lietuvoje

1735 VšĮ "Irrationalism" Dan ir Lia Perjovschi: Žinių muziejus

1736 VšĮ "Irrationalism" Leidinių serija "10 mėnesių"

1737 VšĮ "Irrationalism" Susitikimų ciklas "Pažintis su šiuolaikiniu menu"

1738 VšĮ "Irrationalism" "Užtemimas (Blackout)"

1739 Lietuvių etninės kultūros draugija Rasos šventė Verkių parke

1740 VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija "Pasijauskime geriau"

1741 VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija Vaikų ir jaunimo literatūros metai

1742 VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija "Mokytojas-mokinys"

1743
VŠĮ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS 

MOKYKLA
Kūrybinės laboratorijos (tęstinis projektas nuo 2008 m.)

1744
VŠĮ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS 

MOKYKLA
"Esame šalia"

1745 Vilniaus dailės akademija
Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino katedros ir Lietuvos muzikos 

akademijos kino dramaturgijų bendras audiovizualinis projektas

1746 VšĮ "Meno kodas" "Skaitmeniniai Lietuvos dvarai"

1747 Lietuvos architektų sąjunga
Dokumentinių filmų rinkinys "Lietuvos architektūra. I dalis: šiuolaikinė 

architektūra"

1748 Lietuvos architektų sąjunga Radijo laidų ciklas "Reikia architekto"

1749 Lietuvos architektų sąjunga Apžvalginė Lietuvos architektūros bienalė "Žvilgsnis į save 2013-2014"

1750 Lietuvos architektų sąjunga
Tęstinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos architektūros studentų baigiamųjų 

darbų paroda-konkursas

1751 Lietuvos architektų sąjunga
Bendro Lietuvos, Latvijos ir Estijos architektūros paviljono pristatymas 

Tarptautinės architektų sąjungos pasaulio kongrese Durbane

1752 VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija "Neliūdėkim! Pokštaukim! Juokimės! Žaiskim!"

1753 Karo istorijos klubas "FUZILIERIUS"
Tarptautinis karo istorijos festivalis "Napoleono kariuomenės 

atsitraukimas per Lietuvą 1812-2014"

1754 UAB "Užupio fenomenas"
Performansų programa "The Barber Shop" meno centre Lisabonoje 

(Portugalijoje)

1755 UAB "3K Grupė"
Mažosios Lietuvos krašto paveldo "senųjų medinių kurėnų vėtrungių 

atkūrimo" pleneras 2: "autentiškos konstrukcijos beieškant"

1756 VšĮ "Kintai Arts" Kintų muzikos festivalis "Marių audra"

1757 VšĮ "Kintai Arts" Edukacinis projektas "Grokime kartu"

1758 VšĮ "Kintai Arts"
Edukacinė Mažosios Lietuvos etninės kultūros plėtros programa: Kuršių 

marių plokščiadugnės medinės burvaltės "Venterio" atkūrimas

1759 Birštono viešoji biblioteka "Skaitymas- sveikatai, gerai nuotaikai ir dvasiniam tobulėjimui"

1760 Nalšios muziejus Keliaujanti Nalšios muziejaus etnomokykla-2014 (tęstinis projektas)

1761 Nalšios muziejus Leidinys "Mažoji Reškutėnų kronika III dalis"

1762 VšĮ "Gargždų kraštas" Gargždai- kultūrinė Žemaitijos kryžkelė

1763 VšĮ "Meno menė" Backspace '14

1764 VšĮ "Meno menė" 2-asis vaikų ir jaunimo fotoforumas "Mano pasauliai"

1765 Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius
5-oji tarptautinė Lietuvos rašto meno paroda, skirta K. Donelaičio 300 ir 

lietuviškos spaudos atgavimo 110 metinėms

1766
VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA "ŽEMAIČIŲ 

SĄJUNGA"
"Durbės mūšio paminėjimas"

1767 UAB "Foto Cat" Liepsnojantis lygiadienis Kuršių nerijoje

1768
Vaikų ir jaunimo ugdymo edukacinis informacijos 

centras

"Susirašinėjimų kryžkelės" ("Correspondances croisees") Prancūzija... 

Ispanija... Lietuva... Vokietija... Lenkija... Prancūzija... Ispanija

1769 VšĮ "Meno menė" Atvirlaiškiai '14

1770 Vėžaičių kultūros centras "Dvaro diena Vėžaičiuose"

1771 VšĮ "Sofartas" Tarptautinis dailės simpoziumas "Jungtys"

1772 Gargždų krašto muziejus "Sukasi vindas viežlybų gaspadinių"

1773 Gargždų krašto muziejus "Aplankyk, pamatyk, sužinok"

1774 VšĮ "MOBILI GALERIJA"
Jaunųjų Lietuvos menininkų kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio 

meno mugėje VIENNAFAIR14

1775 VšĮ "MOBILI GALERIJA"

VšĮ "Mobili Galerija" "Art-Notebook" užrašinių su jaunųjų Lietuvos 

tapytojų kūriniais ir dizainerio Tauro Stalnionio ekologiškų rašiklių "Paper 

pen" pristatymas tarptautinėje mugėje "National stationary show" Niujorke



1776 Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Biblioteka. Laikas. Žmogus."

1777 Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka Knygos "Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai" leidyba

1778 Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka Edukacinės programos "Skaitome ir vaidiname"

1779 Šiaulių "Aušros" muziejus
Fotografijos muziejaus meninės fotografijos rinkinio katalogas-albumas 

"Kolekcija"

1780 Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Kraštotyrinė, literatūrinė-bibliografinė rodyklė "Eilėraščių upėje". 

Akmenės krašto literatų ir tėviškėnų kūryba. I dalis

1781 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
"Nauji gaspadoriai- švieži kalendoriai". Joniškio krašto etninės kultūros 

kalendorius

1782 Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras"
"Mūsų vaikai- tėvynei Lietuvai!". Festivalis, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai paminėti

1783 Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras" "Mažvydas- amžių sąšaukos"

1784 Veiviržėnų bendruomenė "Tradiciniai amatai, papročiai, folkloras- etninės kultūros dalis"

1785 UAB EGLĖS LEIDYKLA
Stepono Grybausko knygos "Prisiekęs Lietuvai. Partizano prisiminimai" 

leidimas

1786 UAB EGLĖS LEIDYKLA Vitos Morkūnienės knygos "Duona ir debesys" leidimas

1787 Obelių bendruomenės centras "To reikia gyviems"

1788 VšĮ MONOKEY "KEYMONO tavo kieme"

1789 Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga XI Vilniaus Gospel muzikos festivalis 2014

1790 Anykščių kultūros draugija "MENO ATODANGA" IX Aukštaitijos regiono sutartinių šventė "Sutarjiela" 2014

1791
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus
"Imant knygą, pamesk niekus" (A. Baranauskas)

1792
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus

Mokslinės konferencijos "Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai" 

organizavimas

1793 Pasaulio anykštėnų bendrija "Pasaulio anykštėnų namai- kūrybinių susitikimų vieta"

1794 Pasaulio anykštėnų bendrija Parodų ciklas "Menininkų sugrįžimai"

1795 Anykščių menų centras "Žemės žingsniai mene"

1796 Anykščių menų centras Klasikinės muzikos festivalis "12 muzikos savaitgalių Anykščiuose"

1797 Anykščių kultūros centras
Tautos ir  gyvosios istorijos liudijimas "Aš priklausau ne vien šeimai, bet 

ir tautai!"

1798 Anykščių kultūros centras
Kūrybinės edukacinės laboratorijos "Eurika- jaunimo debatai 

provincijoje!"

1799 Anykščių kultūros centras Netradicinės kultūros judėjimas "Kartų kelias"

1800 Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis" "Tegyvuoja šokiai pokiai"

1801 Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija XXIII tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis "Kaunas 2014"

1802 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai Kultūrai imlus savanoris

1803 Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras Edukacinis muzikinis pleneras "Neringos vasara 2014"

1804 Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras Festivalis "Provincijos dūdos"

1805 Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Renginių ciklas "Skambėk, lietuviškas žodi"

1806 Smalininkų jaunimo klubas "Aukštyn kojom" "Pilietiškumas Smalininkuose-praktiškai"

1807 Rytų Lietuvos krašto jaunimo centras "Arka" "Snaigių arbata"

1808 Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla Miuziklas miestui

1809 Trakų krašto moterų veiklos centras "Bendraukime-kurkime-atraskime save"

1810 VšĮ "TRUMAS"
Filmo "Romantic Delusions of the Bird" ("Romantiniai paukščio 

kliedesiai") sklaida

1811
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriatas

Reprezentacinio mokslinio leidinio "Vilnius 1936-2014m.:senamiesčio 

saugojimo istorijos" parengimas ir leidyba

1812 VšĮ "Aitvaro pasaga" Lietuvos abiturientų knygų serijos "Pasirengę gyventi" leidyba

1813 Marijampolės kraštotyros muziejus
Baldų, priklausiusių dvasininkui, politikui Mykolui Krupavičiui 

restauravimas

1814 Marijampolės kraštotyros muziejus Katalogo "Irenos Rutkauskaitės keramika" leidyba

1815 Marijampolės kraštotyros muziejus
"Vinco Šlekio 1894-1934 m. užrašytos tautosakos "Kapsų dainos" 

parengimas spaudai ir leidyba

1816 VšĮ "TRUMAS"

Profesinis tobulinimas FILMFACTORY (režisieriaus Bela Tarr įsteigtoje 

jaunųjų kinematografų laboratorijoje) su filmu "Romantic Delusions of the 

Bird"

1817 Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenė Totorių tautinė šventė Sabantujus

1818 Kauno kamerinis teatras Spektaklis "Dekameronas"

1819 Kauno kamerinis teatras Spektaklis pagal D.Čepauskaitės pjesę "Raganosiai"

1820 Alytaus miesto teatras Profesionalių teatrų festivalis "Tegyvuoja komedija"

1821 Jonavos krašto muziejus Gamta ir aš.Pažink, kurk, domėkis

1822 Jonavos krašto muziejus "Knygnešių keliais"

1823 Jonavos krašto muziejus "Tautodailė Jonavos krašte"

1824 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Visų Lietuvos regionų etninės kultūros sklaida Ceikinių kaime

1825 Viešoji įstaiga Stalo Teatras Tarptautinis etnokultūros festivalis regionuose "Kalėda"

1826 Lietuvos architektų rūmai Knyga "Lietuvos architektai"

1827 VšĮ "Nerutina" Gytis Skudžinskas. Projekto "Albumas" įgyvendinimas

1828 VšĮ "Nerutina"
Vilmos Samulionytės fotografijų albumo "60 monumentų" paruošimas 

spaudai



1829 Vilniaus dailės akademija
Knygos meno projektas "6 pt": tarptautinė konferencija ir kūrybinės 

dirbtuvės

1830 Vilniaus dailės akademija
Grafikos katedros studentų tęstinė edukacinė veikla Leipcigo knygų 

mugėje

1831 UAB "TAPE" "Trispalvė"

1832 MB Colour Space Productions "Kelių eismo taisyklės"

1833
Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Simno kultūros 

centras
Knyga "Simno pradinei mokyklai 230 metų"

1834 Berniūnų kaimo bendruomenė "Mojus" Senovinės Berniūnų kaimo gegužinės

1835 Švenčionėlių miesto kultūros centras "Senieji mūsų krašto amatai"

1836 Švenčionėlių miesto kultūros centras II regioninis šeimynų festivalis "Trys kartos po vienu stogu"

1837 Švenčionėlių miesto kultūros centras
Tęstinis projektas, skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti "Kelias į 

praeitį"

1838 Švenčionėlių miesto kultūros centras Sarių krašto medžioklės tradicijos

1839 Švenčionėlių miesto kultūros centras Kapelų pasiutpolkė "Ant Sarios krantų"

1840 Alytaus miesto teatras Miuziklas "Ugnies medžioklė su varovais" - Pietų Lietuvos regione

1841 Trakų rajono kultūros rūmai Profesionalaus meno sklaida regionuose "Strazde, paukšteli, giedok"

1842 Trakų rajono kultūros rūmai "Klumpynė" V-oji liaudiškų šokių šventė-varžytuvės

1843
VIEŠOJI ĮSTAIGA "VILNIAUS KAMERINĖS 

MUZIKOS FONDAS"
7-asis Tata festivalis

1844 Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija Vaikų ir jaunimo folkloro stovykla

1845
Asociacija "RAUDONOS NOSYS Gydytojai 

klounai"
Tarptautinė klounados rezidencijos programa Lietuvoje

1846 Kupiškio etnografijos muziejus "Medžio drožėjo gyvenimas atiduotas kūrybai"

1847
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
Donatas Banionis. Asmenybės portretas (Donatui Banioniui 90)

1848
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka
"Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS"

1849
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka

"Tradicinės rugpjūčio 23d. edukacinės konferencijos surengimas, 

pranešimų ir fotografijų rinktinės leidinys"

1850
Asociacija "RAUDONOS NOSYS Gydytojai 

klounai"
Klounados profesinio meistriškumo dirbtuvių programa

1851
Asociacija "RAUDONOS NOSYS Gydytojai 

klounai"

"Klounados, skatinančios kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, 

sklaida Lietuvos regionuose"

1852 Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS Konferencija "Lietuvos teatrai vaikams ir jaunimui"

1853 Kauno meno kūrėjų asociacija "Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė"

1854 VšĮ "Miesto šventė" 45-oji jubiliejin kaimo kapelų šventė-varžytuvės "Grok, Jurgeli 2014"

1855 VšĮ "Miesto šventė" Vaikų ir jaunimo kapelijų šventė "Jurgut, Jurgut, grok '2013"

1856 Kupiškio etnografijos muziejus Kupiškio miestas dailininko žvilgsniu

1857 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka "Kūrybiniai susitikimai. Moterys kūrėjos Šiaulių regiono bibliotekose"

1858 Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB Kalėdų misterija

1859 Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB Baltika. Europos pradžia

1860 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka "Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis"

1861 Memelio džiazo klubas "Keliaujantis džiazo orkestras"

1862 Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras "Jaunimas jaunimui-vasaros festivalis"

1863 UAB "DADADA" "Baltų kultūros simbolikos atspindžiai mus supančioje miesto aplinkoje"

1864 Asociacija "Marijampoliečiai" "Kultūros oazė"

1865 VšĮ "Vilniaus festivaliai" Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2014

1866 VšĮ "Vilniaus festivaliai" Vilniaus tarptautinis teatro festivalis SIRENOS'14

1867 Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras Kūrybinė-edukacinė stovykla "Žeimenos gyvenvietė"

1868 "Kazimiero Simonavičiaus universitetas" UAB Verbariumas

1869 VšĮ Skuodo kultūros centras "Profesionalaus meno sklaida Skuodo rajone"

1870 VšĮ "Istartas" Edukacinės teatro dirbtuvės "Hot dok"

1871
Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro Jotainių 

padalinys
Jotainių 450 metų jubiliejus

1872 UAB "Zubizu projects" Lietuviško dizaino pristatymas elektroniniame leidinyje "Lamų slėnis"

1873 VO "Menininkų klubas" Knyga apie Lietuvos fotografiją "FOTO REGOS PRATIMAI"

1874 VšĮ "Istartas" Spektaklio "Ačiū, gyvenu gerai" sukūrimas ir sklaida

1875 Linkuvos kultūros centras Vokalinių ansamblių festivalis-konkursas "Kur aukštas klevas"

1876 Akmenės bendruomenė, visuomeninė organizacija Įspėk Akmenės paslaptį

1877 Vilnijos krašto bibliotekų asociacija Vilnijos krašto kultūros įstaigų sąveika ir prioritetinės veiklos kryptys

1878
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka

"Nepažįstamas -pažintas Vilnius" vaikų ir jaunimo edukacija apie Vilniaus 

miestą

1879
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka

"Kristijonas Donelaitis -jungiantis laike ir erdvėje" -renginiai kultūrinei ir 

socialinei atskirčiai mažinti regione

1880 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija
Tęstinis projektas "LIETUVIŠKAS SEZONAS"-Arkos galerijos parodos 

užsienyje-Maskvoje ir Tbilisyje

1881 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Paroda Lietuvos ženklai

1882 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda "LAISVĖS SPALVOS"



1883 Viešoji įstaiga "Vaizdų archyvas" Girti piešiniai

1884 Viešoji įstaiga "Vaizdų archyvas" Baseinas

1885 Vokiečių bendruomenė "Prūsijos-Mažosios Lietuvos giesmės"

1886 Graikų bendruomenė Lietuvoje PONTOS "Šiaurės Atėnai: kultūrų dialogas tarp Rytų ir Vakarų"

1887 Graikų bendruomenė Lietuvoje PONTOS "Lietuvos multikultūrinės etninės bendruomenės: kultūrų dialogas"

1888 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Trijų Baltijos Valstybių bendras projektas "Kelias/Celš/KETT"

1889 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Jaunųjų menininkų paroda "Baltas lapas -trys versijos"

1890 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Misija -tranzitas

1891 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Tęstinė paroda "XXIa. psichologinės grimasos"

1892 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Šeštoji respublikinė tekstilės bienalė "Tekstilė X"

1893 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Lietuvos mini tekstilės paroda "Aukso fondas/The Best of Mini L Textile"

1894 Viešoji įstaiga Arkos dailės galerija Rankų darbo popieriaus meno pleneras "Ieškojimai ir atradimai"

1895
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų 

atstovybė
Signals&Waves

1896 UAB "IRON SOLUTIONS" Interaktyvi etnokultūra

1897 IĮ S. Tumėno leidykla "Šiaurės Lietuva"
Jono Kirilausko knygos "XIXa.-XXa. pirmosios pusės Kuršėnai: 

gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės"

1898 Panevėžio lėlių vežimo teatras Edukacinė programa "Šiuolaikinis lėlių teatras-šeimos kultūros centras"

1899 Panevėžio lėlių vežimo teatras Tarptautinis lėlių teatrų festivalis "Hanso Kristiano Anderseno pasakos

1900 Panevėžio lėlių vežimo teatras Tarptautinio spektaklio "Pusantros saujos" pastatymas ir sklaida

1901 BĮ "Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija" Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos lobynas (knyga)

1902 Asociacija "ALT events" Muzikos festivalis "Velnio akmuo"

1903 BĮ "Kuršių Nerijos Nacionalinio parko direkcija"
Tradicinis tarptautinis skulptorių simpoziumas, nendrinių skulptūrų ant 

vandens ekspozicija ir rudens lygiadienio šventė

1904
BĮ "Ukmergės rajono Balelių universalus 

daugiafunkcinis centras"
Kūrybinė vaikų vasaros stovykla "Kūrybinės lėlių teatro dirbtuvėlės"

1905 UAB "Tyto alba" Knygos Tahir Shah "Kelionė su savimi" vertimas, parengimas ir leidyba

1906 UAB "Tyto alba"
Knygos Kate Atkinson  "Gyvenimas po gyvenimo " vertimas, parengimas 

ir leidyba

1907 UAB "Tyto alba" Knygos Andrew Davidson "Chimera" vertimas, parengimas ir leidyba

1908 UAB "Tyto alba" Knygos David Gillham "Moterų miestas" vertimas, paregimas ir leidyba

1909 UAB "Tyto alba" Knygos N.D. Wilson "100 Spintelių" vertimas, paregimas ir leidyba

1910 UAB "Tyto alba"
Knygos David Boyne "Baisus dalykas, nutikęs Barnabiui Broketui" 

vertimas, paregimas ir leidyba

1911 Kretingos rajono kultūros centras
XXII komedijų šventė " VĖINĖ JOUKA", skirta Egidijaus Radžiaus 

teatro kūrybinės veiklos 50-mečiui

1912 VšĮ MUSICA VITALE
III Tarptautinis jaunimo muzikos festivalis-konkursas " Su muzika per 

Europą" Lietuva-Italija 2014

1913 VšĮ Telšių krizių centras " Prie kūrybinio židinio"

1914 Švenčionių R.Švenčionėlių meno mokykla
Folkloro tradicijų tęstinumas Rytų Aukštaitijos krašte "Atskrend 

paukšteliai"

1915 VšĮ Baltijos gitarų kvartetas
Muzikos kūrinių gitarų kvartetui bei styginių orkestrui sukūrimas ir 

pristatymas

1916 VšĮ Baltijos gitarų kvartetas Baltijos gitarų kvarteto dešimtmečio koncertai

1917 VšĮ Baltijos gitarų kvartetas
Baltijos gitarų festivalis: klasikinės gitaros susitikimai Lietuvoje ir 

Vokietijoje

1918 Vilniaus dailės akademija Renginių ciklas, skirtas scenografijos mokyklos 85 metų jubiliejui

1919 VšĮ Japonų kultūros namai Tradicinių japonų menų pristatymas jaunimui

1920 IĮ S.Jokudžio leidykla-spaustuvė " Akto žanro raida Lietuvos fotografijoje"

1921 UAB Leidykla " Žuvėdra" Jono Dovydaičio knygos " Atlanto nugalėtojai" leidyba

1922 UAB Leidykla " Žuvėdra" Nijolės Marcinkevičienės knygos " Nuo grūdo iki kepalo" leidyba

1923 VŠĮ VOX ORGANUM VIII Tarptautinis Martyno Mažvydo festivalis "Giesmė mano žemei"

1924
Asociacija Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 

centras
Naujosios Romuvos Skaitymai

1925 Asociacija "Academia Salensis" Salų muzikos festivalis 2014

1926 VO " Reškutėnų bendruomenės centras" Vaikų ir jaunimo kultūrinė - edukacinė stovykla "Aš-tu, vakar-šiandien"

1927 BĮ Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokykla
VI respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas " 

Skambinu, įsivaizduoju, piešiu"

1928 Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus Vilniaus gete sukurto Vilniaus plano- maketo restauravimas. II dalis

1929 BĮ Juozo Miltinio dramos teatras
Spektaklio pagal G.Morkūno apysaką " Iš nuomiškio gyvenimo" 

pastatymas

1930 BĮ Juozo Miltinio dramos teatras Spektaklio " Stiklinės strėlės kelionė" sklaida regionuose

1931 VšĮ " Postidėja" Igorio Piekurio kūrybos paroda " Laiko negatyvai"

1932 BĮ Nacionalinis Kauno dramos teatras Festivalis " Nerk į teatrą"



1933 Asociacija Šventė visiems "Viduramžių kiemas"

1934 Asociacija Trakų krašto vietos veiklos grupė (VVG) "Iuvenes art 2014"

1935 UAB Leidykla " Alma littera" Saulius Stoma " Blogo žmogaus svajonė"

1936 VŠĮ " Socialinės ir verslo iniciatyvos" Kauno Gospel muzikos dienos 2014

1937 BĮ Kėdainių krašto muziejus " Profesionalios muzikos sintezė Kėdainiuose"

1938 BĮ Kėdainių krašto muziejus " Visada kitokie"

1939 BĮ Kauno valstybinis lėlių teatras Lėlių spektaklis " Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje"

1940 Asociacija Jungtinė kaimų bendruomenė "Užugiriai"

Trakų sakralinio muzikos festivalio " Skamba giesmės angelų kalvoje" 

veiklos plėtra įtraukiant jaunųjų amatininkų, tame tarpe turinčių negalią, 

profesinių įgūdžių tobulinimą ir kūrybą

1941 VšĮ " CULTURE LIVE"
Koncertų - paskaitų ciklas " Žydų kultūros muzikinis paveldas Lietuvos 

kultūriniame kontekste "

1942 BĮ Panevėžio muzikos mokykla "Vėjavaikiai- 2014"

1943 BĮ Panevėžio muzikos mokykla
VI respublikinis liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalis-

konkursas " Tirlytis"

1944 VšĮ Vilniaus grafikos meno centras Šiuolaikinės lietuvių grafikos parodos Suomijoje ir Austrijoje

1945 VšĮ " Porta artis" Dokumentinio filmo apie Rimą Tuminą sukūrimas

1946 Asociacija Šiaulių miesto TSMA klubas " Žemyna" "Tau. Mama"

1947 BĮ Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Jevgenijaus Anisimovo knygos "Rusijos istorija: nuo Riuriko iki Putino" 

leidyba

1948 VšĮ " CULTURE LIVE" II-asis Festivalis "Muzikinės kalėdos"

1949 BĮ Lietuvos liaudies kultūros centras
"Etninės kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, 

interpretacijos"

1950 UAB " Informacijos vadybos agentūra" Lietuvių rašytojai " Su meile vaikams'2014"

1951 Nacionalinis Kauno dramos teatras, BĮ
A. Areima, L. Udrienė "Kartu", remiantis Serhijo Žadano romano 

"Depeche mode" motyvais

1952 IĮ Stasio Tumėno leidykla Petro Rakštiko knygos "Musių dainos" leidyba

1953 VšĮ "Architektūros fondas"
Architektūros [leidinių] fondo teminių seminarų ciklas ALF03. Miestas. 

Lūžio taškai ir ALF04. Disidentiškumas architektūroje

1954 VšĮ "Architektūros fondas" Leidinio "Kauno architektūros gidas. 1918-2014" parengimas ir sklaida

1955 ANYKŠČIŲ MENININKŲ ASOCIACIJA Skulptūrų takas

1956
VILNIAUS AKORDEONISTŲ DRAUGIJA, 

asociacija
XX tarptautinis akordeono festivalis "Palanga 2014"

1957 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, BĮ Leonui Povilaičiui, jaunųjų pianistų įkvėpėjui - 80

1958
Politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų ainių 

klubas "Garsas", asociacija
INtUS

1959 VšĮ teatras "Cezario grupė" Spektaklio "Arabiška naktis" meninis filmavimas

1960 VšĮ "Meno ir švietimo pasaulis"
III - asis Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų 

konkursas - festivalis, skirtas pianistės 75 - ajam gimtadieniui

1961
VšĮ "ZNAD WILII" KULTŪROS PLĖTROS 

DRAUGIJA

XXI Tarptautinis poetinis festivalis "Gegužė prie Neries ir Vyslos". 

Leidiniui "Znad Wilii" 25 metai. Diskusijos apie daugiakultūrinę praeitį ir 

dabartį

1962 Vilniaus teatras "Lėlė", BĮ Vilniaus teatras "Lėlė" - Rytų Lietuvos vaikams

1963 Vilniaus teatras "Lėlė", BĮ Spektaklio suaugusiems "Smėlio žmogus" pastatymas

1964 Vilniaus teatras "Lėlė", BĮ Spektaklio vaikams "Saulės vaduotojas" pastatymas

1965 LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA, asociacija
Lietuvos muzikų sąjunga informacinio debesies ateities perspektyvoje II 

etapo

1966 Kauno apskrities viešoji biblioteka, BĮ Subtiliausiam dirigento mostui paklūstantis choras

1967 UAB MeinArt Trumpametražio animacinio filmo "Mascarado"

1968 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras
Knygos "Žinių judėjimas: meninių ir mokslinių tyrimų perspektyvos" 

išleidimas

1969 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Be slenksčių

1970 Vilniaus dailės akademija Leidinys ir paroda "Žemaitijos nendrynai"

1971 VšĮ Tekstilininkų ir dailininkų gildija
Keliaujanti Lietuvos meninkų baltų kūrinių paroda "Spalva - nuotaika - 

simbolis"

1972 UAB "Alma littera" Sara Poisson "Madam, madam, madam"

1973 UAB "Alma littera" A. Bumblauskas, E. Gudavičius "Būtovės slėpiniai"

1974
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, 

BĮ
Vaiko ir jaunuolio socializacija bibliotekoje

1975 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Regioninis folkloro festivalis SUPRAŠĖ ŽVIRBLALIS

1976 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Rasos šventė Kernavėje "Rasa Kupolinė"

1977 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, BĮ Vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos šventė "Patrepsėlis"

1978 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, asociacija
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos rajonų filialų meno mėgėjų 

festivalis - konkursas "Aš muzika, daina ir meile dalinuos"

1979 Šiaulių universitetas, VšĮ Forte



1980 Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, BĮ
"Aisiu į kalną" Šiaulių krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės 

dainų rinkinys

1981 VšĮ "Šiaurės Jeruzalė"
Knygos "Vaikai iš bulvių maišų: penkiasdešimties Kauno geto vaikų 

išgyvenimo istorijos" vertimas į lietuvių kalbą

1982
VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir 

konferencijų biuras

Pažinkime Vilnių. Leidinys, pristatantis kultūros paveldą ir lankytinas 

vietas

1983 VšĮ "Kultūros tiltai"
Violetos Juškutės knygos vaikams "Raktų miestas" leidyba ir elektroninė 

knyga

1984 VšĮ "Kultūros tiltai"
5 lietuviški radijo teatro spektakliai ir sptektaklių vizualinė spektaklių 

versija - aktorių fotografijų katalogas

1985 VšĮ "Kultūros tiltai" Senosios sakralinės lietuvių liaudies skulptūros pristatymas užsienyje

1986 Pasvalio krašto muziejus, BĮ 20- oji poezijos šventė "Krinčino verdenės"

1987 UAB Leidykla "VAGA"
Czaslawo Miloszo ir Tomo Venclovos knygos GRĮŽIMAI Į LIETUVĄ 

vertimas ir leidyba

1988 UAB Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas Kūrybiškumo laboratorija

1989 UAB Leidykla "VAGA" Doris Lessing romano "Auksiniai užrašai" vertimas ir leidyba

1990
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų 

atstovybė, asociacija
25- asis tarptautinis džiazo pianistų konkursas "Jazz improvizacija 2013"

1991 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ Šoblės kino klubas / festivalis

1992 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ 4- oji tarptautinė jaunųjų teatro kritikų konferencija "REC: ON STAGE"

1993 Vilniaus dailės akademija

YOUNG GLASS ARTISTS' INTERNATIONAL HOT GLASS 

WORKSHOP - 2014 (Jaunųjų stiklo dailininkų tarptautinės kūrybinės 

karšto stiklo dirbtuvės - 2014)

1994 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija Meno albumas "Mano Lietuva"

1995 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija
Straipsnių rinkinys "Istorinis Lietuvos dailinininkų sąjungos vaidmuo 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio judėjime"

1996 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija Kilnojamųjų parodų ciklas "Šimtmečio portretas" 2014 m.

1997 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija
XVII tarptautinis kūrybinis simpoziumas "SOUTINE DIENOS 2014" ir 

paroda

1998 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija Individualistai

1999 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija Reprodukcijų albumo "Vilniaus tapyba"  leidyba

2000 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, asociacija
Dvidešimtoji tarptautinė menininkų kūrybos stovykla Kuršių nerijoje, 

tema "Baltijos tiltai"

2001 UAB "Kalendorius" Gintauto Genio istorinio romano „Pagaunės medžioklė" II tomo leidyba

2002
BĮ Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros 

centras
Šokių festivalis „Smalininkų sueiginis"

2003 BĮ Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka „Ateik, pažink, svajok, siek!"

2004 UAB „Alma littera" Jaroslovas Melnikas „Anoreksija"

2005 VšĮ Loros Juodkaitės šokio teatras Šokio spektaklio „Kūno atmintis" sklaida

2006 VšĮ Loros Juodkaitės šokio teatras Loros Juodkaitės šokio teatro šiuolaikinio šokio seminarai

2007 BĮ Biržų krašto muziejus „Sėla"
Leidinys – mokslinės konferencijos medžiaga „Biržų tvirtovė XVI-XVIII 

a. karuose"

2008 VšĮ Filmų produkcijos servisas Trumpametražio filmo „Plaukikė" fiksavimas ir leidyba skaitmenine forma

2009 Asociacija Butėnų bendruomenė Mindaugo karūnavimo šventės tradicijos Butėnuose

2010 BĮ Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka Literatūrinių personažų muziejus bibliotekoje: įkūrimas ir veiklos pradžia

2011 BĮ Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka Skaitome pasaką ir žaidžiame šešėlių teatrą

2012 VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras" Dainuojančios ir šokančios LĖLIŲ KAMBARIO dainelės

2013 BĮ Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Edukaciniai braižybiniai užsiėmimai „Tegu tau kalba knygos"

2014 BĮ Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Poezijos pavasario šventė

2015 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Trumpametražis filmas apie kraštovaizdžio architekto profesijos 

aktualumą darnios raidos kontekste, skirtas LKAS 20-mečio jubiliejui

2016 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Profesionalios kraštovaizdžio architektūros žinių sklaida

2017 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Kraštovaizdžio architektų patirties kūrybinė sklaida regionuose

2018 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Lietuvos kraštovaizdžio architektai pasaulyje

2019 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Jaunųjų kraštovaizdžio architektų kūrybos ir profesinio meistriškumo 

ugdymas

2020 BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
Sannio - Dzūkija, Dzūkija - Sannio „Paspauskime vieni kitiems rankas - 

menas išgelbės pasaulį"

2021 BĮ Nalšios muziejus DVD kompaktinė plokštelė „Švenčionių krašto sutartinės"

2022 Asociacija Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė
Novatoriškos ir sintetinės teatrinės veiklos formos muzikiniame 

spektaklyje E. Calman „Silva"



2023 Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija
M. Levitan-Babenskienės paroda Tel-Avive holokausto Vilniuje sukakčiai 

paminėti

2024 Vilniaus dailės akademija XXX-oji, jubiliejinė Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Via Baltica"

2025 VŠĮ Vilniaus grafikos meno centras Piešinio parodų ciklas 2014

2026 VšĮ Vilniaus dailės akademija Telšių fakultetas
Taikomojo meno kūrinių kolekcijos skirtos reprezentuoti Lietuvos 

kultūros paveldo objektus įgyvendinimas

2027 BĮ Užvenčio kultūros centras Regioninis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaidiname draugams"

2028 VšĮ „Aplink tave" Kompleksinis projektas „LT dizaino dabartis"

2029 BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka "Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! - 3 "

2030 BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka "Alytietiško istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai"

2031 BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka "Imbiero vakarai – 2014"

2032 BĮ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Ateik, skaityk ir kurk"

2033 VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras "Adolfo Meko dienoraščiai"

2034 UAB "Novelita"
Literatūros kūrinio leidyba Jurgitos Dimšiemės romanas "Rojus agrastų 

krūmuose"

2035
BĮ Pakruojo rajono Žeimelio darželis - 

daugiafunkcinis centras "Ąžuoliukas"
Saulės rato mozaika

2036 BĮ Pabradės miesto kultūros centras Menų kokteilis 2014

2037 VšĮ "Pabradės orkestras" Vaikų ir jaunimo meistriškumo ugdymo stovykla "Trimitų vasaros paletė"

2038 BĮ Prienų krašto muziejus Vienuoliktasis profesionaliųjų menininkų pleneras Šilavoto "Davatkyne"

2039 BĮ Prienų krašto muziejus "Pusryčiai kitaip arba šeimos rytas šeštadieniniame muziejuje"

2040 BĮ Prienų krašto muziejus Paroda "Padėk išvysti savo veidą"

2041 BĮ Prienų krašto muziejus Stovykla "Atgal į praeitį II"

2042 BĮ Prienų krašto muziejus
Edukacinė programa "Rugiapjūtės papročių išryškinimas Dzūkijos ir 

Suvalkijos (Sūduvos) regionuose"

2043 Asociacija Prienų bendruomenė "Kūrybos oazė"

2044 VšĮ Tekstilininkų ir dailininkų gildija "KONCEPCIJA versus TECHNOLOGIJA"

2045 VšĮ SG8 Vokalinės kamerinės muzikos festivalis "Vox Academia"

2046 BĮ Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Knygos teatras: skaitome ir inscenizuojame"

2047 BĮ Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvių literatūra vaikams: prisiminti ir pažinti

2048 BĮ Literatūrinis A. Puškino muziejus Moksleivių meninės saviraiškos konkursas "Mano Aleksandras Puškinas"

2049 BĮ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Penkios rankos vedančios skaitymo keliais"

2050 VšĮ "Project Day By Day" Jaunųjų menininkų kūrybos pristatymai: skulptūra, tapyba, koliažai

2051 VšĮ "Antano Sutkaus fotografijos archyvas"

Fotografo Vaclovo Strauko personalinė paroda "Retrospektyva" projekto 

"Genius loci" rėmuose Brolių Liumjerų vardo fotografijos namuose 

Maskvoje

2052 VšĮ "Šokio teatras comma8" Comma8. Šiuolaikinio šokio seminarai

2053 VšĮ "Šokio teatras comma8" Šokio teatro spektaklio "5g. Vilties" sklaida regionuose

2054 VšĮ "Šokio teatras comma8" Garso ir judesio performanso MA gastrolės Nyderlandų karalystėje

2055 VšĮ Violončelės mokykla Aukštosios kultūros sklaida Lietuvos kaime

2056 VšĮ "Vilniaus puodžių cechas" "Archajinių amatų stovykla 2014"

2057 VšĮ "Lietuvos šokio informacijos centras" Užsienio šokio ekspertai Lietuvoje

2058 VšĮ "Metai" Užsienio eseistikos ir literatūros vertimai "Metų" žurnale

2059 Asociacija "Lietuvos žmonių su negalia sąjunga" Socialinis kino pleneras "Jaunieji kino kūrėjai" 2014

2060 Asociacija Klubas "Ritmas kitaip" "Kūrybinės klubo Ritmas kitaip dirbtuvės"

2061 BĮ "Švenčionėlių miesto kultūros centras"
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis "Juoko sūkurys", skirtas Švenčionėlių 

miesto Kultūros centro Liaudies teatro 55-erių metų jubiliejui

2062 BĮ "Švenčionių miesto kultūros centras" "Gerumu suvirpinkite sielos stygas"

2063 BĮ "Nalšios muziejus" Nalšios muziejaus senovinių baldų restauravimas

2064 VšĮ Alytaus lėlių teatras "Aitvaras" Spektaklis "Dvylika brolių juodvarniais lakstančių"

2065 BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla "Dainos kelias"

2066 Asociacija V.O. "Balsių bendruomenė"

Tarptautinis granito skulptūrų simpoziumas (tęstinis projektas 

"Mitologinio skulptūrų parko" sukūrimas Balsių bendruomenės 

teritorijoje), Vilniuje

2067
BĮ Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriatas

Tradicinės kultūros mokymai "Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant 

maračių..."

2068 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras "Donelaitis mieste"

2069 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras
"Klaipėdos jaunimo teatro kūrybinės veiklos vystymas ir rezultatų 

demonstravimas menų inkubatoriuje"

2070 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras Teatrų forumas "Jauno teatro dienos"

2071 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras Spektaklio "Mūsų nėra" pastatymas

2072 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras Spektaklis vaikams "Voro vestuvės"

2073 VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras
Valentino Masalskio ir Klaipėdos jaunimo teatro kūrybinių produktų 

pristatymas Prancūzijos rinkai



2074 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo 

"Nekalto prasidėjimo Švč. Mergelė Marija" (nežinomas XVII a. Lietuvos 

dailininkas, drobė, aliejinė tapyba, 266 x 192 cm) restauravimas

2075 UAB Leidykla "Žuvėdra"
Almanacho "Lazdijų krašto literatų kūryba" /sudarytojas Juozas 

Žitkauskas/ leidyba

2076 VšĮ "Teatras Meno Fortas" "Jobo knyga" sukūrimas ir pristatymas Vilniuje

2077 BĮ Kirtimų kultūros centras Kūrybinės dirbtuvės "Etno Aš"

2078
Romualdo Ozolo paramos fondas UŽ TEISINGUMĄ 

LIETUVOJE

Kultūros ir istorijos žurnalas "Nepriklausomybės sąsiuviniai" su priedu 

"Padubysio kronikos"

2079 VšĮ Vilniaus universitetas "Lietuvos dienos Turkijoje"

2080 BĮ Pabradės miesto kultūros centras "Šeimos šventė Pavoverėje"

2081 Asociacija Vilniaus apskrities totorių bendruomenė Lietuvos tautinių bendrijų diena

2082 VšĮ Vilniaus universitetas
Laisvės kovų atmintis: akademinio jaunimo stovykla - seminaras partizanų 

rėmėjų Sajų sodyboje (Radviliškio r.)

2083 VšĮ Gerosios Naujienos centras "Susitikim!"

2084 BĮ Biržų kultūros centras "XVIII profesionalių teatrų festivalis "Žaldokynės kraštas""

2085 Asociacija Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga Poezijos rinkinys "Aš - žmogus"

2086
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros 

centras
Jaunimui "Etnoreidas"

2087 BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
"Tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis "Muzikinis rugpjūtis 

pajūryje"

2088 VšĮ The Purple Swamphen Jaunų Lietuvos menininkų kūrybos pristatymas užsienyje

2089 VšĮ kino teatras Romuva "Kino klasikos klubas"

2090 BĮ Lietuvos dailės muziejus
Nacionalinės dailės galerijos Infomacijos centro šiuolaikinių menininkų 

duomenų bazės plėtra

2091 BĮ Lietuvos dailės muziejus Tarptautinė paroda "Pasakojamos istorijos" Nacionalinėje dailės galerijoje

2092 BĮ Lietuvos dailės muziejus
Pokalbių ciklas "Menininkas lietuvių pasaulyje. Identiteto paieškos" 

Nacionalinėje dailės galerijoje

2093 BĮ Lietuvos dailės muziejus "Aktyvios formos: dermės ir įtampos" Nacionalinėje dailės galerijoje

2094 BĮ "Panevėžio miesto dailės galerija" Paskaitų ciklas "Pažinkime pasaulio dailę"

2095 BĮ Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Lietuvos vokalinių ansamblių šventė - konkursas "Šilų aidai"

2096 VšĮ "Joni Art" Rasos Joni knygos vaikams "Mano draugas Paukštelis" leidyba

2097 BĮ Pabradės miesto kultūros centras Festivalis "Sidabriniai vasaros akordai"

2098 VšĮ Ars communis Vaizduotės įtrūkimai

2099
Asociacija Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centras
Meno laboratorija

2100 BĮ Alytaus Dailiųjų amatų mokykla Juodasis Dzūkijos auksas

2101 VŠĮ Ars&Sonoris G. Samsono kamerinės operos vaikams " Muzikos pamoka" sukūrimas

2102 VŠĮ Ars&Sonoris Miuziklo jaunimui NEDERANTI " STYGA" pastaymas ir sklaida

2103 UAB Eglės leidykla

Danielės d'Erceville poezijos knygos " IŠAUSIU RAŠTĄ/ICH WEBE 

EIN MUSTER" su Alfredo Franckaičio vertimais į vokiečių kalbą 

leidimas

2104 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras Manto Gimžausko zoologijos sodas

2105 BĮ Kėdainių krašto muziejus "Czeslawo Miloszo festivalis-2014"

2106 BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla "Kultūra. M/D-D/M"

2107 BĮ Alytaus miesto teatras Komedijos " Šventmarė" kelionė po Žemaitiją

2108 BĮ Alytaus miesto teatras Spektaklis pagal J.Kunčiną "Be adreso. Be pavadinimo"

2109 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
"K.Donelaičio žemės istorijos". Teatrinės veiklos projektas, skirtas 

Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimui

2110
Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Dzūkijos skyrius

"Tautodailės dirbtuvės. Nuolatinė ekspozicija (parodos, tradicinių amatų 

pristatymai"

2111 Vilniaus dailės akademija Botaniko gidas po Vilniaus meno galerijas ir muziejus

2112 VŠĮ Naujosios muzikos komunikacijos centras
Birutės Mar poezijos audio-knygos " ANAPUS TYLOS" sukūrimas ir 

leidyba

2113 VŠĮ Vilniaus milžinai
Kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo autorinis vakaras. Styginių 

kvarteto " Solo-Tutti" premjera

2114
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero 

provincijos kurija, bendrija

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ir vienuolyno 

meninių nuotraukų albumas

2115
BĮ Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Folkloro festivalis "Subatėlės vakarėly"

2116 Asociacija Kultūros ir socialinės plėtros centras Tapytojų pleneras " ALAUŠAS 2014"

2117 BĮ Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Aukštaitijos literatūrinė vasara - 7-oji tarptautinė poezijos šventė "...ir 

saulės diementas žėruos..." (A. Miškinis)

2118 VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras
"Kultūrinės edukacinės programos apie Molėtų kraštą" sukūrimas vaikams 

ir jaunimui"

2119 BĮ Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka "Literatūros dienos ir naktys 2014: skaitymų mozaika"



2120 BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Nuo Donelaičio iki XXI amžiaus rašytojų

2121 BĮ Molėtų kultūros centras Aukštaitijos vainikas

2122 VŠĮ Spalvotos žinios "Avinukas Zigmas kviečia į muzikinę pamoką"

2123
Asociacija VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų 

centras"
"Prakalbinkime archyvus, muziejų ir bibliotekų rinkinius"

2124 UAB "Sick Service"
Jaunųjų rūbų dizainerių konkursas "Injekcija" su finaliniu renginiu 

nugalėtojams išrinkti

2125
Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus 

bendrija
Vilniaus miesto moksleivių liaudies dailės konkursas

2126
Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus 

bendrija
Lietuvių liaudies meno paroda Varšuvoje (Lenkijoje) tęstinis

2127
Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus 

bendrija
Sekminių šventė Dargužiuose (Varėnos raj.)

2128 BĮ Švenčionių miesto kultūros centras "Vaikai iš gatvės"

2129 Asociacija "Dizaino forumas" Dizaino savaitė ir Lietuvos dizaino prizas 2014

2130 Asociacija Liepų klubas
Leidinys, skirtas chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" 50-mečiui ir 

moterų choro "Liepos" 25-mečiui

2131 VŠĮ Žaislų muziejus Edukacinių kūrybinių dirbtuvės " Paprasta-stebuklinga"

2132 VŠĮ Žaislų muziejus Edukacinis leidinys "Kelionė į akmens amžių"

2133 Šiuolaikinio šokio asociacija Šiuolaikinio šokio asociacijos profesinio meistriškumo tobulinimas

2134 VŠĮ Šokio teatras " Dansema" Šiuolaikinio šokio spektaklių sklaida

2135 Asociacija Dizaino forumas Lietuvos dizaino paroda Cape Town WDC'2014

2136 VŠĮ Vilniaus universitetas Parodos, skirtos K. Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogo išleidimas

2137 VŠĮ Verslas ar Menas "MATAU PASAULĮ KITAIP" kūrybinės/edukacinės dirbtuvės- paroda

2138 BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija Vilniaus memorialinių muziejų veiklos viešinimas

2139
VŠĮ Choreografinių projektų teatras VILNIAUS 

BALETAS
"Aš diemedžiu žydėsiu"

2140 BĮ Rokiškio krašto muziejus
Sociakultūrinis vyksmas Rokiškio dvare "Kurime, bendraukime, 

dalinkimės"

2141 Asociacija "Rusų kultūros centras" Literatūrinių kūrinių iliustratorių naujos kartos skaityniai

2142 VŠĮ "EUROPOS PARKAS" Europos parko muziejaus audiogido sukūrimas

2143 VŠĮ "EUROPOS PARKAS" Meno kūrinio, skirto teatro metams pažymėti, sukūrimas Europos parke

2144 VŠĮ Anykščių televizijos ir informacijos centras Filmas "Liaudies amatų kelias"

2145 UAB "Anykštos redakcija" "Rimtai, bet su jumoru"

2146 BĮ Prienų krašto muziejus
"Prienų krašto muziejaus keliaujanti etnoedukacinė programa jaunimui 

"Ausk, močiute, drobules, o aš jauna-juosteles..."

2147 BĮ Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras
Suvalkiečio etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovykla vaikams ir 

jaunimui "Suvalkijos žali sodai"

2148 Vilniaus dailės akademija Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas "Idėja"

2149 BĮ Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras
Respublikinis jaunimo ir vaikų solistų ir kamerinių vokalinių ansamblių 

festivalis-konkursas "Muzikos mozaika- nuo folkloro iki roko"

2150 BĮ Birštono kultūros centras
Festivalis- XVIII- asis tarptautinis džiazo muzikos festivalis "Birštonas 

'2014"

2151 Tarptautinių kultūros programų centras Lietuvos menininkų pristatymas tarptautinėje Sidnėjaus bienalėje

2152 Tarptautinių kultūros programų centras Rašytojų ir vertėjų mainų programa

2153 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Marinos Cvetajevos knygos "Laiškai Natalijai Gaidukevič" vertimas ir 

leidyba

2154 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Sam Christer knygos "Stounhendžo palikimas" vertimas ir leidyba

2155 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Kristina Jonkutė "Susiūtos mintys"

2156 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Greta Kazlauskaitė "Kai žaibo temperatūra nukrinta iki dobilo"

2157 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Dainius Sobeckis "Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba"

2158 MB Colour Space Productions Kino dailininkų kūrybinės dirbtuvės

2159 VšĮ "AMC LT" "Muzikos Horizontai"

2160 VšĮ "Garsai ir blyksniai" Šarūno Nako multimedijos projektas "TELEPORTACIJA"

2161 VšĮ "Garsai ir blyksniai" "100 istorijų: nacionalinių muzikos legendų muziejus"

2162 VšĮ "Garsai ir blyksniai"
Šarūno Nako kamerinės muzikos CD "Prie Dangaus vartų" įrašymas ir 

leidyba

2163 VšĮ "Adrenalino projektai"
"Lietuvos dvarų istorijos įamžinimas: trumpametražių filmų ciklo 

sukūrimas"

2164 VŠĮ "KRISTUPO FESTIVALIS"
"Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės: kamerinės muzikos plėtra 

akordeono repertuare"

2165 Tarptautinių kultūros programų centras
Tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas ir 

kiti tęstiniai profesionaliosios muzikos atlikėjų konkursai

2166 VšĮ "ClasiCo" Klasikinės muzikos CD leidyba: A. Budrys ir "Art Vio" styginis kvartetas

2167 Utenos r. Užpalių gimnazija "Knyga Užpalių paauglių rankose"



2168 VšĮ "Prasmingas garsas"
Tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis "Ioniores Priores 

Organorium"

2169 Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka Renginių ciklas "Literatūros ir meno bičiulystė"

2170 Nemėžio totorių bendruomenė Nemėžio totorių istorija ir dabartis

2171 VšĮ "Dešimtoji mūza" "Tarptautinės teatro kūrybinės dirbtuvės "ACT'as"

2172 VšĮ "Artopia" Jaunimo vasaros šokio stovykla "Barefoot camp"

2173 VšĮ "Artopia" Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis "Barefoot"

2174 VšĮ "Meno avilys" Interaktyvaus audiovizualinio produkto plėtra

2175 Zarasų krašto muziejus Edukacinė paroda "Zarasai ir zarasiečiai: XVI-XXI a."

2176 Zarasų krašto muziejus "Sakralinio liaudies meno išsaugojimas"

2177 Zarasų krašto muziejus
"Edukacinė paroda, skirta dailininko Yjegudos Peno 160-osioms gimimo 

metinėms"

2178 Zarasų krašto muziejus "Kazimierui Būgai- 135 m.: jaunųjų kūryba kalbininko tėviškėje"

2179 Žemaičių vyskupystės muziejus "Muziejaus rinkinių tyrimas ir sklaida"

2180 Žemaičių vyskupystės muziejus "Advento edukacinė programa "Stiklo prakartėlės sukūrimas"

2181 Racionalios ekonomikos labdaros organizacija "Lithuanian Folk For World"

2182 VšĮ The Purple Swamphen Personalinė jauno menininko paroda

2183 VšĮ The Purple Swamphen Užsienio šiuolaikinio meno kuratorių kūrybinė rezidentūra Lietuvoje

2184 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras A. Kučinsko operos vaikams "Makaronų opera" pastatymas ir sklaida

2185 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras Šokio spektaklio "Altorių šešėly" pastatymas ir atlikimas

2186 VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras "Pro objektyvą"

2187 Druskininkų kultūros centras CD "Taip toli girdėta" leidyba

2188 Druskininkų kultūros centras Respublikinis pasakotojų konkursas "Žodzis žodzį gena-2014"

2189 Druskininkų kultūros centras Tarptautinis tautinių šokių festivalis "Kadagynė"

2190 VšĮ Meno ir edukacijos centras Parodų serija "Sėjinis"

2191 Asociacija "Naisių bendruomenė" Festivalis visai šeimai "Naisių vasara 2014"

2192 Tytuvėnų kultūros centras Nacionalinė, tradicinė šventė "Linas-2014"

2193 VšĮ "Maldžio fondas" Knygos "Šarūnas Sauka" leidyba

2194 Radviliškio miesto kultūros centras Vargonų muzikos festivalis

2195 Radviliškio miesto kultūros centras Amatų dirbtuvės "Etnokultūrinis dialogas"

2196 Radviliškio miesto kultūros centras
Radviliškio krašto pasakojamosios tautosakos įrašymas ir kompaktinės 

plokštelės leidyba

2197 Radviliškio miesto kultūros centras Tarptautinės jaunimo kūrybinės dirbtuvės

2198 Radviliškio miesto kultūros centras Kojinių mezgimo čempionatas "Mezgame Sekminių sambarį"

2199 Pakalniškių kaimo bendruomenė "Mojavinės"

2200 Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras Folkloro šventė: Jonkelio šventė Kuliuose-5

2201 Plungiškių draugija Vaikų ir jaunimo edukacinis projektas "Pažinkime M. K. Čiurlionį"

2202
Telšių rajono savivaldybės Varnių seniūnijos kultūros 

ir jaunimo centras
"Liaudies išminties ir papročių pritaikomumas šiandieniniame gyvenime"

2203 UAB "Užupio fenomenas" V. Rybakovos stažuotė organizacijoje "LIGA" (Meksika)

2204 UAB "Užupio fenomenas" "Išėjimai. 1-oji dalis" (baigiamieji darbai)

2205 UAB "Amber Trip" Juvelyrikos meno konkursas "5D"

2206
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka

"Ant marškinių baltos dienos"- kompaktinės plokštelės išleidimas ir 

pristatymas Vilniaus regiono (Vilniaus ir Alytaus apskričių) bibliotekose, 

mokyklose

2207
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka

Tarpkultūrinių ryšių stiprinimas su Kaliningrado srities bibliotekomis- 

Kristijono Donelaičio vardo bibliotekos steigimas ir skaityklos steigimas 

Kaliningrade

2208 Lietuvos liaudies kultūros centras "Tautinis kostiumas- šiuolaikinės visuomenės identiteto dalis"

2209 Lietuvos liaudies kultūros centras Tarptautinis folkloro festivalis "Baltica 2014"

2210 Lietuvos liaudies kultūros centras
Lokalinė etninės kultūros monografija "Mištūnai. Tautosaka, papročiai, 

liaudies menas, žinija"

2211 Vilniaus dailės akademija
Vincas Dilka. Tapyba. Padalinto gyvenimo vaizdai. Sudarytoja dr. 

Ramunė Dilkaitė-Vaitonienė

2212 VšĮ "Performatyvus" "To Perform"

2213 VšĮ "Performatyvus" "Studentų meno dienos'14: Kosmoso šalis"

2214 VšĮ "Performatyvus" "Mažasis teatras: Round 1, Round 2"

2215 VšĮ "Performatyvus" "Vilniaus antimaratonas"

2216 VšĮ "Performatyvus" "Minia"

2217 Vilniaus dailės akademija Dalios Ramonienės monografija "Antanas Kučas. Grafika"

2218 Vilniaus dailės akademija "Atidarymai: Lietuvos dailės fragmentai 2005-2012 m."

2219 Vilniaus dailės akademija "Lietuvos kartografijos šaltiniai: 1812 m. Telšių apskrities žemėlapiai"

2220 Vilniaus dailės akademija "Kražių mokykla ir gimnazija 1774-1844 m."

2221 Vilniaus dailės akademija "Telšių vyskupijos varpai"

2222 Vilniaus dailės akademija "Lietuvos plakatas"

2223 Vilniaus dailės akademija "Kūrybinė destrukcija"

2224 Vilniaus dailės akademija "Mada ir asociacijos"

2225 Vilniaus dailės akademija "Architektas Algirdas Žebrauskas. Žemaitijos sostinė. Pokyčiai"

2226 Vilniaus dailės akademija "Antanas Gudaitis: tekstai, vaizdai"



2227 Vilniaus dailės akademija
"Senieji Lietuvos vienuolynai. Kretingos bernardinų vienuolynas ir 

bažnyčia"

2228 Vilniaus dailės akademija Broniaus Leonavičiaus "Žalgirio mūšis"

2229 Vilniaus dailės akademija
"Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai 9-2 

tūkstantmečiai pr. Kr."

2230 Vilniaus dailės akademija
Gerrit Noordzij "The Stroke: Theory of Writing" knygos vertimas į 

lietuvių kalbą ir leidyba

2231 Vilniaus dailės akademija

Juozapo Blažiūno monografijos "Restaurator Vilnensis. Vilniaus 

molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m." 

leidyba

2232 Vilniaus dailės akademija
Jonas Rimantas Glemža "Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo 

interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas"

2233 Vilniaus dailės akademija "Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas"

2234 Vilniaus dailės akademija Viktorija Daujotytė "Tik užrašyta"

2235 UAB "SICK SERVICE"
"Tarptautinis rūbų dizainerių kūrybos pristatymas festivalyje "Mados 

infekcija 2014"

2236 Vilniaus universitetas "Įdomioji Vilniaus universiteto istorija"

2237 Utenos literatų klubas "Verdenė" "Piliarožių vėrinys"

2238 VšĮ SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA Knygos apie Augustiną Savicką parengimas

2239 VŠĮ "BLIUZO NAKTYS"
"Atviros muzikos erdvės: Lietuvos kūrybinių industrijų plėtra 

tarptautiniuose Europos muzikos festivaliuose ir renginiuose"

2240
Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas 

"Sūduvos Tauras"

Tęstinis projektas: VII-XVI a. baltų genčių iš šiandieninės Lietuvos 

teritorijos ginkluotės ir šarvuotės archeologinių radinių atkūrimas ir raida 

(evoliucija). 2014 m. artimos kovos ginklai: šalmas, skydas, kovos kirvis ir 

kalavijas

2241
Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas 

"Sūduvos Tauras"

Edukacinė (mokomoji) senovės baltų gyvensenos stovykla "Tauro guolis 

II" vaikams ir jaunimui 2014 m.

2242 Lietuvos dailės muziejus
"Muziejinių vertybių įsigijimas Lietuvos dailės muziejaus rinkiniams 

papildyti"

2243 VšĮ Telšių menų inkubatorius "Šokantis miestas 2014"

2244 VšĮ Telšių menų inkubatorius Donelaičio "Metai" dabar

2245 VšĮ Telšių menų inkubatorius Septynios miesto kalvos

2246 VšĮ "EURILIKA" Pleneras ir kūrybinė stovykla "Išmokim pažinti Lietuvą"

2247 Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras "Sanglauda tarp kartų: miežiškėnų tradicijų puoselėjimas ir perdavimas"

2248 Asociacija "Ant rubežiaus" XVII-asis Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis "Ant rubežiaus"

2249 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras
"Stanislovas Riauba- Žemaitijos Andersenas"- XIV jaunųjų menininkų 

sąjūdis Žemaitijoje

2250 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras "Regioninė dainų šventė Plungėje"

2251 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras "Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje"

2252 Kybartų kultūros centras Pleneras "Isaako Levitano pėdsakais"

2253 VšĮ KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS "Valentino Masalskio ir Klaipėdos jaunimo teatro kūrybos sklaida"

2254
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos 

Kauno skyrius
1947 metų agentūrinė byla "Vakarai"

2255 Folkloro klubas "Eitinė" Vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla "Aukštaičių šokiai ir žaidimai"

2256 Joniškio roko klubas "Pikuolis"
Baltiškas senųjų tradicijų ir alternatyvios muzikos festivalis "Kilkim žaibu 

XV"

2257 Lietuvos kompozitorių sąjunga CD "Trisdešimt Druskomanijos akimirkų"

2258 Lietuvos kompozitorių sąjunga Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis "Druskomanija"

2259 VšĮ Kompozitorių sąjungos fondas Šiuolaikinės lietuvių muzikos natų repertuaro plėtra

2260 Lietuvos kompozitorių sąjunga Knygos "Music That Changed Time" leidyba

2261 Šeduvos miesto bendruomenė "Draugiškos šypsenos"

2262 Lietuvos kultūros tyrimų institutas
"Psichoanalizės fenomeno interpretacijos". 47 autoriniai lankai, 120 

iliustracijų

2263 Lietuvos kultūros tyrimų institutas
"Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. Kultūrų sankirtos" (47 a. l., 

120 juodai baltų iliustracijų)

2264 Lietuvos kultūros tyrimų institutas
"Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos" (47 a. l., 120 juodai 

baltų iliustracijų)

2265 Lietuvos kultūros centrų asociacija "Lietuvos kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas"

2266 Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Vaikų linkėjimai Donelaičio "Metų laikams"

2267 R. Norkaus "Santaros" leidykla Kultūros žurnalas "Santara"

2268 R. Norkaus "Santaros" leidykla Michailas Žvaneckis. Atidžiau.

2269 R. Norkaus "Santaros" leidykla Rainer Marija Rilkė. Sonetai Orfėjui (lietuvių-vokiečių kalbomis)

2270 VšĮ "Operae artis" "Pažink savo kraštą (ir save)"

2271 VšĮ "Operae artis"
1990-1993 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo savanorių 

prisiminimų įamžinimas

2272 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus
Papildytos realybės technologijos pritaikymas kultūros paveldo objekte- 

pirmojoje Vilniaus centrinėje elektrinėje



2273 Jaunimo teatro studija Aglija Spektaklis pagal A. Čechovą "Dėdė Vania"

2274 VšĮ "Socialiniai ir kultūros projektai" Muziejaus bibliotekos pritaikymas viešam naudojimui

2275 Jurbarko kultūros centras
XIII tarptautinės vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvės "Vaivorykštė 

2014"

2276 Jurbarko kultūros centras Profesionalaus meno sklaidos projektas "Susitikimai-2014"

2277 VšĮ GM Gyvai Koncertų ciklas "Pažink pasaulio muziką"

2278 VšĮ GM Gyvai Muzikos albumo leidyba

2279 Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija "ASITEŽAS" Tarptautinis teatrų vaikams ir jaunimui festivalis "Cool/Jėga!" 2014

2280
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
"Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa"

2281
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
Istorinis-pažintinis filmas "Praeitis atsivėrė ateičiai"

2282
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai

Chronicon Palatti Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. 3 (MMXII-

MMXIII) leidyba

2283 Asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė" "Edukaciniai žygiai į Šiaulių regiono kultūros paveldo objektus"

2284 VšĮ "Užupio meno inkubatorius" "Kurilai- karšta žemė"

2285 VšĮ "Tautos atmintis"
Visuomenės supažindinimas su pasipriešinimo tarybinei okupacijai 

veikėjais ir jų darbais

2286 Mažeikių muziejus "Mažeikių fotografijos sukaktys" paroda ir edukacinės rekonstrukcijos

2287 Mažeikių muziejus Leidinio "Mintys molyje. Keramikė Genė Jacėnaitė" paruošiamieji darbai

2288 Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" XVI tarptautinis folkloro festivalis "Tek saulužė ant maračių"

2289
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji 

biblioteka

Bernardo Aleknavičiaus leidinio (fotoapybraižos) apie neringiškį 

dailininką Eduardą Jonušą "Gyvenimas pasakoje" leidyba

2290 Šiaulių "Aušros" muziejus Muziejinių vertybių įsigijimas

2291 Neringos istorijos muziejus "Senųjų amatų dienos Neringoje"

2292 Neringos istorijos muziejus "Profesionaliosios keramikos tęstinis simpoziumas "Harmonija 2014"

2293 Neringos istorijos muziejus Simpoziumas "Raganų kalnas-2014"

2294 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Donelaičio išmintu taku su knyga keliauju iki šių dienų"

2295 Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Vakarojimai dvarelyje: dvarų istorijos"

2296 Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Literatūrinės edukacinės kelionės "Kai knygas draudė"

2297 Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kūrybiniai knygų pristatymai: nuo popierinės knygos iki knygų skaityklės

2298
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto 

muziejus
"Lietuvos istoriko S. Daukanto 150-osios mirimo metinės"

2299
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto 

muziejus
"Skudurinės Onutės gyvenimas"- skirta Onos Šimaitės atminimui

2300
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto 

muziejus
"Drugelių namai"

2301 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras Kultūrinė navigacija III

2302 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras Jaunųjų talentų festivalis

2303 VšĮ Thomo Manno kultūros centras Stovyklos "Užuovėjos" organizavimas

2304 VšĮ Thomo Manno kultūros centras Almanacho "Nidos sąsiuviniai IX" paruošiamieji darbai ir leidyba

2305 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Metinė fotografijų paroda "Metraštis"

2306 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Paroda "Nuobodulio estetika Klaipėdos fotografijoje"

2307 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius Fotografijos projektas "Siena"

2308 Meno kūrėjų sąjunga Alternatyvaus meno ir muzikos festivalis "Ont grind'ų"

2309 Meno kūrėjų sąjunga Video ir alternatyvių kino formų festivalis "Dezintegracija 18"

2310 Vilniaus lenkų teatro studija Tarptautinis Monospektaklių festivalis "MONORytai II"

2311 VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras Jaunimo lietuviškos dainos festivalis "Lietuviais esame mes gimę"

2312 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Knygos šventė Zarasuose

2313 Vilniaus lenkų teatro studija Teatro meno mokymai jaunimui

2314 Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus Tarptautinė konferencija "Archyvinės archeologijos horizontai"

2315 VšĮ "Architektūros fondas" Architektūros [pokalbių] fondas 2014

2316 VšĮ "Architektūros fondas"
Jaunųjų Lietuvos architektų ekspozicija VI tarptautinėje Roterdamo 

architektūros bienalėje IABR 2014

2317 Sambūris "Erdvės" Fotografijų knyga "Alytus fotografijose. Antroji XX pusė"

2318 VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras "Pamiršta, bet neprarasta"

2319 VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras Skaitymo skatinimas Alytaus mieste

2320 Joniškio kultūros centras
Tautinio šokio festivalis "Metai", skirtas K.Donelaičio 300 gimimo 

metinėms

2321 Joniškio kultūros centras Tarptautinis mėgėjų teatro festivalis "Pažintis"

2322 Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras Vilniaus krašto talentai 2014

2323 Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras
Tarptautinis etnokultūrinis festivalis "Vilnijos kraštas - kultūrų paribys 

amžių tėkmėje II"



2324 Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka Renginių programa "Sėk skaitymą - pjauk suvokimą"

2325 VšĮ "Užtaisas" Rytų Europos medinės architektūros biografijos

2326 VšĮ "Užtaisas" Jaunųjų menininkų pleneras "Spiečius"

2327 VšĮ "Užtaisas" Jaunimo alternatyvios mados festivalis "KILiMAS"

2328 UAB "ERA FILM" Šiuolaikinėje garso ir vaizdo sintezėje atgimstanti prieškarinė Lietuva

2329 VšĮ "Filmuva" Kuriam kiną!

2330 VšĮ "Filmuva" Filmo "Trispalvis" edukacinė sklaida

2331 VšĮ "Filmuva" "100 partizanų"

2332 VšĮ "Filmuva" Edukacinis žaidimas "Paslapčių knyga"

2333
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras
Kražių festivalis

2334
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras
Kražių kolegijos rezidencija

2335
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus
"Čia kožnas žodis širdį parodys" (A.Baranauskas)

2336 Anykščių kultūros centras Teatralizuota - muzikinė misterija "Žirgas lietuvio būde"

2337 Anykščių kultūros centras Etninės kultūros ir keistojo folkloro stovykla - festivalis "Folk - virus"

2338 Anykščių kultūros centras
Tarptautinė meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla - festivalis 

"TROŠKIMAI"

2339 Asociacija "Hobby Folk" Tradicinių šokių turnyras-konkursas

2340 VšĮ Ateities visuomenės institutas Platono "Puotos" sceninis skaitymas

2341 VšĮ The Room Paskaitų ciklas "Apibrėžiant šiuolaikybę"

2342 Vilniaus dailės akademija Baltų gentys. Žemaičiai

2343 Vilniaus dailės akademija Žemaitija XIX a. pabaigos - XX a. pradžios topografiniuose žemėlapiuose

2344 Vilniaus dailės akademija Jaunojo dizainerio prizas 2014

2345 Vilniaus dailės akademija Arvydas Šaltenis. Retrospektyvinė paroda "Istorijos"

2346 Vilniaus dailės akademija
Aldonos Jonušauskaitės -Šaltenienės kūrybai skirtos monografijos - 

albumo dizaino parengimas

2347 Vilniaus dailės akademija
Monografijos /albumo "Penkiukės istorija" sudarymas ir parengimas 

spaudai

2348 Vilniaus dailės akademija
7-os tarptautinės dailininko knygos trianalės Vilnius 2015 informacijos 

sklaida ir parengiamieji darbai

2349 Vilniaus dailės akademija Absoliuti tekstilė

2350 Vilniaus dailės akademija
Klaipėdos miesto  ir regiono dizainą pristatanti paroda "40 dizaino kartų" 

ir tarptautinė konferencija

2351 Vilniaus dailės akademija "Ateities miestas" - kūrybinės architektūros dirbtuvės vaikams

2352 Vilniaus dailės akademija Dizaino ir architektūros kūrybinė laboratorija jauniesiems profesionalams

2353 Kauno šokio teatras "Aura" Jaunųjų šiuolaikinio šokio šokėjų kvalifikacijos kėlimas

2354 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Vasaros koncertų festivalis

2355 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras "Rusų romantizmas: S.Rachmaninovas, N.Rimskis-Korsakovas"

2356 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vaikų edukacija

2357 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras "Rytų žvaigždė Da Sol Kim"

2358 Muzikos klubas "Linksmasis akordas" "Nauji veidai"

2359 Menininkų grupė "Žuvies akis"
"Kaligrafija ant burių" - vieša ekspozicija-instaliacija Danės upėje, 

Klaipėdoje

2360 Ž. Stravinsko firma "NEOMETA" V.Rožuko romanai "Obama.comes" ir "Bitlų eros heroglifas"

2361 Kauno šokio teatras "Aura" Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose

2362 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras "Džiazuojanti klasika"

2363 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Svečiuose maestro David Geringas

2364 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Sezono pabaigos koncertas

2365 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Muzikinis jubiliejus

2366 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras "Karališkas balsas - Aleksandr Antonenko"

2367 KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Orkestro gimtadienio koncertas

2368 Menininkų grupė "Žuvies akis" Tarptautinis šiuolaikinių menų festivalis "PlArTFORMA"

2369 Menininkų grupė "Žuvies akis" Lietuvos atstovavimas Šiaurės ir Baltijos šalių šokio tinkle "kedja"

2370 UAB "Utenos Indra" Rytų Aukštaitijos kultūros ir istorijos žurnalas "Sietuvos"

2371 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Skaitymo tradicijos "Knygos bičiulių" klubo veikloje

2372 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Kultūrinės edukacijos sklaida Švenčionėlių miesto bibliotekoje

2373 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Vaikų ir jaunimo užimtumo klubas "Versmė"

2374 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Grožį kurkime drauge"

2375 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Pažinkime, mokykimės, pieškime, skaitykime - viską darykime drauge

2376 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Pasaka mūsų delnuos"

2377 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Sarių krašto etnografinis dainų ir šokių ansamblis amžių sandūroje

2378 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Senieji amatai - gyvos istorijos pamokos"

2379 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Augu kartu su knyga"

2380 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Tu gyvas būsi amžinai, kaip tavo raštų būras" (renginių ciklas)

2381 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka "Senųjų baltų genties teritorijoje - juodosios keramikos atgimimas"

2382 Viliaus Gužauskio firma "HOMO LIBER" Donatas Paulauskas "Suklastoti teiginiai" leidyba



2383 Žaliųjų klubas "Gojus" XVIII pirmosios pavasario žalumos šventė Jorė'2014

2384

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero 

provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio 

vienuolynas

"Vargonų laivė" - tarptautinis vargonų muzikos kelias

2385 Antazavės bendruomenės centras Užgavėnių šventės kūrybinė stovykla

2386 UAB "Užupio fenomenas" Seminarų ciklas

2387 Jurbarko kultūros centras
XXVI-oji Lietuvos klojimo Krivūlė - 2014, skirta kaimo 460-ies metų 

jubiliejui

2388 Jurbarko kultūros centras Jurbarko miestelėnų šventė, skirta miesto 755 metų sukakčiai paminėti

2389 Jurbarko kultūros centras Tarptautinis folkloro festivalis "Ant vandens"

2390 Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija Spektaklis "Giesmė" ir konferencija, skirti Kristijono Donelaičio jubiliejui

2391 VšĮ "NUGALĖK SAVE" "Prabudimai" Panemunės kultūros paveldo objektuose

2392 Zarasų krašto muziejus
Tarptautinė konferencija, skirta 100-osioms Pirmojo pasaulinio karo 

metinėms paminėti

2393 Zarasų krašto muziejus
Leidinio "Pirmasis pasaulinis karas ir jo paveldas Zarasų rajone" 

parengiamieji darbai

2394 Zarasų krašto muziejus
Konferencija "Kazimiero Būgos takais" 135-osioms kalbininko gimimo 

metinėms atminti

2395
UAB "MEED FILMS" ir Nacionalinis muziejus 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
(Ne)atrasti Lietuvos valdovų Rūmai

2396 UAB "MEED FILMS" Audiovizualinių menų inkubatorius

2397 UAB "MEED FILMS" Planet Vilnius

2398 Vilniaus dailės akademija
"The Lithuanian Millennium: History, Art and Culture (Lietuvos 

tūkstantmetis: istorija, menas ir kultūra)"

2399 Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras "Metų ciklo - ratu"

2400 Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras "Mes galime daugiau"

2401
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis 

"Lietuva", BĮ
Devynbėdžiai

2402
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis 

"Lietuva", BĮ
Užaugau Lietuvoje

2403 Lietuvos kompozitorių sąjunga, BĮ Lietuvos kompozitorių ir muzikologų autorinių vakarų festivalis

2404 Kauno rajono švietimo centras, BĮ
Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sociokultūrinės 

atskirties mažinimas didinat kultūros prieinamumą

2405 Kauno menininkų namai, BĮ Tęstinis edukacinių vakarų - susitikimų ciklas "Kūrybos valanda"

2406 Kauno etninės veiklos klubas, asociacija Tarptautinis modernaus ir tradicinio folkloro festivalis "

2407 Maironio lietuvių literatūros muziejus, BĮ Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią

2408 Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, BĮ Dainų ir šokių šventė "Anksti rytelį kėliau, saulelė tekėjo"

2409 Lietuvos kompozitorių sąjunga, BĮ Jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkursas "Vox juventutis"

2410
VšĮ MUZIKOS INFORMACIJOS IR LEIDYBOS 

CENTRAS
Lietuvių muzikos CD leidyba

2411
VšĮ MUZIKOS INFORMACIJOS IR LEIDYBOS 

CENTRAS
Lietuvių muzikos natų leidyba

2412 Lietuvos kultūros tyrimų institutas, BĮ Lietuvos kultūros tyrimai

2413 Lietuvos kompozitorių sąjunga, BĮ Keliaujančių koncertų ciklas "Lietuviškos muzikos pasiuntiniai"

2414 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ Dramų rinkinio "1980" leidyba

2415 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ Raisa Melnikova "Etikos mokytojo knyga" leidyba

2416 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
C. Orrieux P. Schmidt-Pantele knygos "Graikijos istorija" vertimo į 

lietuvių kalbą spausdinimas

2417 Lietuvos edukologijos universitetas, VšĮ
Mariaus Abromavičiaus fotografijų albumo "Gruzija atvertomis akimis" 

leidyba

2418 Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondas Tarptautinė jaunųjų kompozitorių ir muzikologų kūrybos sklaida

2419 Vilniaus dailės akademija Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės Nidos meno kolonijoje

2420 Vilniaus dailės akademija Kūrybinės dirbtuvės - konkursas "Panemunės pilies suvenyrai"

2421
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų 

atstovybė, asociacija
NE|Šventasis pavasaris

2422 Vilniaus universitetas, VšĮ
Tarptautinė mokslinė konferencija "Vilniaus kirilikos spauda Europos 

kontekste: įžvalgos ir tyrinėjimai

2423 VšĮ naujosios muzikos komunikacijos centras Apie žmones ir žveris (muzikėčios pagal Donelaitį)

2424
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Paroda "Fotografijos grūdas"

2425
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
"Raktinis žodis - šuo" paroda ir katalogas

2426
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Antano Sutkaus kūrybos pristatymas ir katalogo leidyba

2427 Lietuvos švietimo istorijos muziejus, BĮ Kristijonas Donelaitis. Skaitau. Kuriu. Gyvenu



2428
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Tęstinis kūrybinis - edukacinis projektas "Meistriškumo pamokos"

2429
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija

Algimanto Kunčiaus fotografijos ciklo "Sekmadieniai" paroda bei 

katalogas

2430
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Tęstinis fotografijos projektas "East/West" ("Rytai/Vakarai")

2431
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Arūno Kulikausko paroda ir katalogas "Veprių kateris ir jo gyventojai"

2432
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
Vytauto Pletkaus fotografijos albumas

2433
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 

asociacija
"Pokario istorijos". Fotografijos paroda ir katalogas

2434 Kauno kultūros centras "Tautos namai", BĮ 42 - asis mėgėjų teatrų festivalis "Kauno rampa 2014"

2435 Kauno kultūros centras "Tautos namai", BĮ Dainų šventės 90-mečio minėjimas Dainų slėnyje (Kaune)

2436 Kauno kultūros centras "Tautos namai", BĮ
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai Kaune 

2014

2437 Kauno kultūros centras "Tautos namai", BĮ
XII-oji respublikinė politinių kalinių ir tremtinių mišrių chorų dainų ir 

poezijos šventė "Leiskit į Tėvynę"

2438 VšĮ "Kultūros gurmanai" Šokio spektaklio TAIP pristatymas Gdanksko šokio festivalyje

2439 VšĮ "Amatų gildija"
Knygos "Lietuvių liaudies keramika", autorius Anthony E. Stellaccio, 

spausdinimas

2440 VšĮ "Amatų gildija" Istorinė "Šv. Baltramiejaus mugė"

2441 VšĮ "Amatų gildija" Amatų mokyklėlė vaikų Santariškių ligoninėje

2442 VšĮ "MEDA PROJECT" Kultūrinis respublikinis renginys "Spalvota viltis"

2443 VšĮ "Meno forma" Keistos istorijos

2444 VšĮ "Meno forma" Išmestas žmogus

2445 VšĮ "Meno forma" Tarptautinė akvarelės bienalė "Baltijos tiltai"

2446 Tauragės kultūros centras, BĮ
Lietuvos dainų šventei skirtas republikinis vyrų chorų festivalis 

"Užtraukim, Vyrai, dainą!"

2447 UAB "Video architects" 3D projekcijų pasaka "Eglė žalčių karalienė"

2448 UAB "Video architects" 3D projekcijų kūrybinis interaktyvus projektas "Synergium"

2449 Neries regioninio parko direkcija, BĮ Mildos šventė ant Stirnių piliakalnio

2450 VšĮ The Room Parodų ciklas "Paroda kaip socialinė situacija"

2451 BĮ Lietuvos dailės muziejus Albumas "Teodoras Kazimieras Valaitis (1934 - 1974)"

2452 BĮ Lietuvos dailės muziejus
"XXa. pirmosios pusės Vilniaus dailininkų grafika ir piešiniai iš Lietuvos 

dailės muziejaus rinkinių" paroda ir leidinys

2453 BĮ Lietuvos dailės muziejus Palangos gintaro muziejaus Liūtuko pasakojimai

2454 BĮ Lietuvos dailės muziejus Paryžiaus mokyklų dailininkai iš Baltarusijos kolekcijų

2455
BĮ Švenčionių rajono savivaldybės, Švenčionėlių 

miesto kultūros centras
Medžio drožėjų pleneras "Medžioklė Žeimenos vingio prieglobstyje"

2456 VšĮ Alytaus lėlių teatras "Aitvaras" Edukacinis spektaklis - žaidimas "Aš, Tu, Jis, Ji - kuriam pasaką VISI"

2457
Asociacija VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų 

centras"
"Mykolo Kleopo Oginskio "Laiškai apie muziką" - lietuviškai"

2458
Asociacija VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų 

centras"
Fotografijose - Oginskių giminės kelias

2459 UAB "Dominicus Lituanus"
Vytauto V. Landsbergio knygos "Dominykas dvasių karalystėje" 

išleidimas

2460 UAB "Dominicus Lituanus"
Vytauto V. Landsbergio knygų "Lapiuko Pūkio pasakos" II ir III 

išleidimas

2461 UAB "Dominicus Lituanus" Lino Poškos eseistikos knygos išleidimas

2462 UAB "Dominicus Lituanus" Tomo Dirgėlos knygos vaikams "Apie raganą Šiokiątokią" išleidimas

2463
Asociacija "Lietuvos Lenkų Sąjungos filialas Trakų 

rajono skyrius"
XXIII Trakų žemės lenkų kultūros festivalis "Dzwiecz, Polska Piesni!"

2464 Asociacija Lietuvos archeologijos draugija Archeologija - amžių atradimai Lietuvoje

2465 BĮ Kauno rajono Kačerginės kultūros centras
Kūrybinių - edukacinių renginių ciklas "Prakalbinti literatūriniai 

kiemeliai"

2466 Asociacija Joniškio literatų klubas "Audruvė" Žiemgalių kultūros takais

2467 Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kilnojamoji paroda "Nupaveiksluota tautodalė"

2468 Asociacija Lazdijų rajono bibliotekininkų draugija Santaros - šviesos susibėgimas Dzūkijoje

2469 VšĮ KINO PAVASARIS Vilniaus tarptautinis kino festivalis "Kino pavasaris"

2470 VšĮ KINO PAVASARIS Kino programa "ARTscape"

2471
Asociacija Kamerinės muzikos studija "Musica 

humana"
Fleitos vasaros akademija Neringoje - 2014

2472
Asociacija Kamerinės muzikos studija "Musica 

humana"

XVI tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis "Kuršių nerija - 

2014"

2473 VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras Projekto JUC simfonija : 220 taktų

2474 BĮ Lietuvos liaudies buities muziejus "Daiktai ir žodžiai iš būrų gyvenimo"

2475 BĮ Kaišiadorių muziejus
Kaišiadorių muziejaus eksponatų prevencinis konservavimas, 

restauravimas



2476 BĮ Kaišiadorių muziejus Pirmieji už ginklo: Didžiosios Kovos apygarda 1944 - 1953 m.

2477 MB Runner Patch "Los Angeles - New York 2014 ECHO Lifestyle"

2478 VšĮ Šv. Jono gatvės galerija Skulptoriai skaito Donelaitį 2010 - 2014

2479 VšĮ Rūdninkų knygynas Kava. Knyga. Gyvai

2480 UAB "Diemedžio" leidykla Adolfo Pauliaus knyga "Kruvini atėjūnų pėdsakai"

2481 UAB "Diemedžio" leidykla Knyga "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864-1904"

2482 UAB "Diemedžio" leidykla 
Akademiko, habilituoto socialinių mokslų daktaro Romualdo Grigo knyga 

"Lietuvių tautos išlikimo drama"

2483 UAB "Diemedžio" leidykla Leidinys "Tarmiškos kūrybos almanachas"

2484 Lietuvos nacionalinis muziejus
Mokslinė konferencija ir paroda "Eustachijus Tiškevičius: darbai ir 

kontekstai"

2485 Lietuvos nacionalinis muziejus Pažįstu ir mokausi Jono Basanavičiaus gimtinėje

2486 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras
Teatralizuotų pasirodymų turas po Lietuvą "Keistuolių teatras. XXV", 

skirtų Keistuolių teatro 25-mečiui

2487 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras
Muzikinio spektaklio mažiesiems žiūrovams "Vištytė ir gaidelis" 

pristatymas Lietuvos regionuose

2488 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras
Andriaus Kaniavos spektaklio balsui ir pianinui "Tūla ir kiti" pristatymas 

Lietuvos regionuose

2489 Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga
Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos duomenų bazės kūrimas 

skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai

2490 Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga
Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių 

kvalifikacijos tobulinimosi kursai

2491 Lietuvos dailininkų sąjunga "Kvadrienalė 2014 - dailė ant vėliavos stiebo"

2492 R. Norkaus "Santaros" leidykla Heinz-Jurgen ZIERKE. Ana Regina važiuoja į miestą

2493 Folkloro ansamblis "Laukis" Kompaktinės plokštelės (CD) "Par gireli jojau" leidyba

2494 VšĮ "Kūrybinio veiksmo bendruomenė" Teatrinis tyrimas siekiant sukurti patrauklų teatrą paaugliams

2495 VšĮ Vilniaus tango klubas Šokio spektaklio "Lolita" sukūrimas ir sklaida

2496 VšĮ Vilniaus universitetas Barbora Didžiokienė: mažosios dailininkės prisiminimai. II tomo leidyba

2497 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus Edukacinių renginių ciklas "Menas gyventi"

2498 VšĮ "Rašytojų klubas" Tęstinis renginių ciklas Kūrybos atodangos

2499 VšĮ "Nerijaus Juškos mokykla" Baletas vaikams "Miegančioji gražuolė" 

2500 VšĮ "Muzika Festiva" Penktasis tarptautinis vargonų muzikos festivalis "Jubilate Deo"

2501 VšĮ Lazdijų kultūros centras Dzūkijos regiono ir kaimyninių šalių meno renginys "Pasienio fiesta"

2502 VšĮ Lazdijų kultūros centras Teatras veža?

2503
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras, BĮ
Panemunės keliu

2504 Vilniaus kultūros centras, BĮ Knygos "Teatro studijai "Elementorius" - 50" leidyba ir pristatymas

2505 Vilniaus kultūros centras, BĮ
Moterų choro "Liepos" koncertai, skirti kūrybinės veiklos 25-mečiui 

paminėti

2506 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, BĮ
Leidinio "Bibliografijos žinios. Knygos, 2013: Lietuvos valstybinės 

bibliografijos rodyklė" leidyba

2507 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, BĮ Leidinio "Meilė Lukšienė: bibliografijos rodyklė, 1937-2013" leidyba

2508 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, BĮ

Katalogo "Lietuvių DP spaudos rinkinys, 1945-1952 m.", saugomo 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, parengimas 

leidybai ir leidyba

2509 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, BĮ Kilnojamoji paroda "Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944-1952 m."

2510 Žiežmarių kultūros centras, BĮ
Koncertų - susitikimų su nacionalinės premjos laureatais ciklas "Muzika 

gyvai"

2511 Žiežmarių kultūros centras, BĮ Koncertinių programų ciklas "Muzika visai šeimai"

2512 Kauno miesto muziejus, BĮ Parodos "Šviesos link..." kūrimas

2513 VšĮ "ARTIS TOTUS" John Lennon skulptūra Vilniuje

2514 VšĮ VITA ANTIQUA CD "Taiso, rėdo sesė brolį"

2515 R. Skudienės firma "SEMPLICE", IĮ
XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzika: Leono Sapiegos 

kapelmeisteris G. B. Cocciola. Rinktiniai kūriniai

2516 VšĮ VITA ANTIQUA Senovės lietuvio karo žirgas

2517 VšĮ "ARTIS TOTUS" Muzika šalia Neries - koncertų ciklas

2518 Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, BĮ Per knygą ir dailę pažįstu save ir pasaulį

2519 Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, BĮ
Biblioterapija kaip skaitymo skatinimo priemonė romų tautybės vaikams ir 

jaunimui

2520 UAB "NIEKO RIMTO" Christinės Nostlinger knygos "Reikalai su Gruzelvuzeliu" leidyba

2521 UAB "NIEKO RIMTO" Danielio Nappo knygos "Šniukštinėtojai laive" leidyba

2522 UAB "NIEKO RIMTO" Eduardo Uspenskio knygos "Mylima dėdės Fiodoro mergaitė" leidyba

2523 UAB "NIEKO RIMTO" Donaldo Bisseto knygos "Tigras nori daugiau" leidyba

2524 UAB "NIEKO RIMTO" Edgaro Valterio knygos "Puokių istorijos" leidyba

2525 UAB "NIEKO RIMTO" Leono Leysono knygos "Berniukas ant medinės dėžės" leidyba



2526 UAB "NIEKO RIMTO"
Martino Widmarko knygos "Sekliai Lasis ir Maja. Viešbučio paslaptis" 

leidyba

2527 UAB "NIEKO RIMTO" Martino Widmarko knygos "Vikingas Olafas" leidyba

2528 UAB "NIEKO RIMTO" Johno Flanagano knygos "Žvalgo mokinys. Degantis tiltas" leidyba

2529 UAB "NIEKO RIMTO" Paulo van Loono knygos "Siaubų autobusas 0" leidyba

2530 UAB "NIEKO RIMTO" Selemono Paltanavičiaus knygos "Girios paštas" leidyba

2531 UAB "NIEKO RIMTO"
Paulo van Loono knygos "Vilkolakiukas Dolfas. Gimtadienio staigmena" 

leidyba

2532 UAB "NIEKO RIMTO" Neringos Vaitkutės knygos "Titnago plunksna" leidyba

2533 UAB "NIEKO RIMTO" Matso Standbergo ir Saros B. Elfgren knygos "Ugnis" leidyba

2534 UAB "NIEKO RIMTO" Shauno Tano knygos "Pamestas daiktas" leidyba

2535 UAB "NIEKO RIMTO" Silvanos de Mari knygos "Paskutinis elfas" leidyba

2536 UAB "NIEKO RIMTO"
Sinikkos Nopolos ir Tiinos Nopolos knygos "Benas Būgnelis ir siaubinga 

dešrelė" leidyba

2537 UAB "NIEKO RIMTO" Timo Parvelos knygos "Eglė ir draugai 2" leidyba

2538 UAB "NIEKO RIMTO" Roscos Menten knygos "Berniukas mumija ir auksinis skarabėjas"

2539 Kauno kamerinis teatras Spektaklio "Diena ir naktis" pristatymas Izraelyje

2540 BĮ Birštono kultūros centras Liaudies kapelų šventė "Griežk, lietuvi!"

2541 BĮ Birštono kultūros centras
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis - kūrybinė laboratorija "JAUSMŲ 

SALA - 4"

2542 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras "Dangus margučių raštuose"

2543 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras "Folkloro paralelės"

2544 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras "Pamuotelė raganelė" (Bronės Teniukienės tautosakos rinktinė)

2545 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Kinas "Sakmė apie šiaudą"

2546 Meninio ugdymo asociacija "Meno sodas"
Vokalinio ansamblio A CAPPELLA dalyvavimas vokalinių ansamblių 

konkurse Italijoje, Rimini International Choir Competition 2014

2547 VšĮ "Trakų kultūros centras"
Istorinio edukacinio interaktyvaus kompiuterinio žaidimo "Atrask vytinę" 

sukūrimas ir sklaida

2548
BĮ Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

viešoji biblioteka
Kūrybiniai susitikimai "Du viename"

2549 BĮ Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Metai su Donelaičiu"

2550 VšĮ meno galerija "Menų tiltas"
Tapybos pleneras "Šviesos spalva" Italijoje, skirtas tapytojo Petro 

Kiaulėno 105-osioms gimimo metinėms

2551 VšĮ meno galerija "Menų tiltas" Prano Gailiaus tapybos paroda "Jautrūs paviršiai" Varšuvoje

2552 UAB "Baltų lankų leidyba"
Adamo Johnsono romano "Našlaičių prižiūrėtojo sūnus" vertimas į 

lietuvių kalbą ir leidyba

2553 UAB "Baltų lankų leidyba" Kristinos Sabaliauskaitės romano "Silva rerum III" leidyba

2554 UAB "Baltų lankų leidyba"
Algio Mickūno ir Daliaus Jonkaus studijos "Fenomenologinė filosofija ir 

jos šešėlis" leidyba

2555 UAB "Baltų lankų leidyba"
Alfonso Nykos-Niliūno knygos "Dienoraščio fragmentai 2009-2012" 

leidyba

2556 UAB "Baltų lankų leidyba" Aistės Dijokaitės knygos "Kelių eismo taisyklės vaikams" leidyba

2557 VšĮ "Skalvijos" kino centras Edukacinių kino renginių ciklas vaikams "Karlsono kinas"

2558 VšĮ "Skalvijos" kino centras "Su klase į kiną!"

2559 MB "Pocket films" "Išgyventi dar kartą" (Audiovizualinis kūrinys)

2560 BĮ Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus
A.M.Račkaus fondo retų leidinių restauravimas ir prevencinis 

konservavimas

2561 BĮ Raseinių krašto istorijos muziejus "Kalėjimo simfonija"

2562 BĮ Reseinių krašto istorijos muziejus Daugėliškių bunkerio istorija: laisvės kova, atmintis, tyrinėjimai

2563 Asociacija Chorinės muzikos draugija "Šatrija" "Draugystės tiltai"

2564 UAB "V3 studija"
"Živilė Bardzilauskaitė-Bergins ir Juris Berginsas. Tas nuostabus 

porceliano pasaulis..." parengimas ir spausdinimas

2565 VŠĮ "Arte Avanti" Jaunųjų menininkų kamerinės muzikos festivalis "Avanti"

2566 BĮ Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai
X-asis respublikinis roko grupių ir solistų festivalis "Skersėjis" skirtas 

Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą 10-mečiui

2567 BĮ Tarptautinių kultūros programų centras Šiuolaikinio Lietuvos meno kolekcija Malmėjė

2568 BĮ Kėdainių kultūros centras Liaudiškų šokių festivalis "Kaziūnės suktinis"

2569 BĮ Kėdainių kultūros centras Kėdainių rajono dainų ir šokių šventė "Metų laikai"

2570 Vilniaus etninės kultūros centras Advento kalendorius leidyba

2571 Vilniaus etninės kultūros centras Atvirlaiškiai

2572 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Žolynų turgus

2573 VŠĮ "Lieutuvos edukologijos universitetas" Etnokultūros dienos Aukštaitijos regione

2574 BĮ Vilniaus savivaldybės choras "Jauna Muzika" CD "AMŽINAS SKRYDIS" leidyba

2575 BĮ Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Pleneras-ekspedicija "Girdėta, regėta, bet pamiršta"

2576 BĮ Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą - pamilti gyvenimą"

2577 BĮ Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Knygos kelias į širdį"

2578 BĮ Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kūrybinio jaunimo sambūris

2579 IĮ R.Paknio leidykla Knyga - albumas "Lietuvos pilys, rūmai ir dvarai"

2580 VšĮ „Vilniaus džiazo festivalis"
Tarptautinis bendradarbiavimo projektas pristatant Lietuvos džiazą "Umea 

- 2014 m. Europos kultūros sostinė" programoje



2581
Asociacija Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija 

ASITEŽAS
"Teatras keliauja pas vaikus"

2582
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna 

muzika"

"Jauna muzika" ir Baltarusijos valstybinio kamerinio orkestro jungtinis 

projektas

2583
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna 

muzika"
H. Kunčiaus ir G. Kuprevičiaus operos - sarsuelos "DaliGala" atlikimas

2584 BĮ Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus veiklos viešinimas 

informacinėmis technologijomis

2585 VšĮ "Kino pasaka" "Kinas: 21 amžiaus literatūra"

2586 BĮ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai - 40. Koncertas Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai

2587 BĮ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai - 40 Reprezentacinė knyga

2588 VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras
Dokumentinis filmas EIMUNTAS NEKROŠIUS. POZICIJA iš ciklo 

"Lietuvos teatro kūrėjų portretai"

2589 VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras Audiovizualinis metraštis "Lietuvos teatras 2013 - 2014" internete

2590 KĮ Valstybinis choras "Vilnius" Lietuvos choro meno kūrėjai

2591 KĮ Valstybinis choras "Vilnius" Lietuvos kompozitorių kūrinių chorui įrašymas, leidyba ir pristatymas

2592 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus
"Energetikos ir technikos muziejaus bibliotekos pritaikymas viešam 

naudojimui"

2593 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus
Ekspozicijos "Vilniaus miesto plėtra" įgyvendinimo planas ir 

projektavimas

2594 VšĮ Dailininkų sąjungos sulptūros ir vitražo centras Dainų skulptūrų alėja

2595 VšĮ Dailininkų sąjungos sulptūros ir vitražo centras Baltų šventviečių ženklai

2596 VšĮ Dailininkų sąjungos sulptūros ir vitražo centras Skrydis pagal Simanavičių

2597 VšĮ Dailininkų sąjungos sulptūros ir vitražo centras Žaidžiam pasakų erdvėje

2598 VšĮ Film Jam
Vaidybinis trumpametražis filmas (pinametražio filmo anonsas) 

"IZAOKAS"

2599 VšĮ Film Jam Vaidybinis trumpametražis filmas "Panevežio rajone"

2600 VšĮ "Kauko laiptai" Literatūrinis ir Kultūrinis Kaunas 2014

2601 VšĮ "Kauko laiptai"
"Tapatumo teritorijos" kultūros ir meno savaitraštyje "Nemunas" ir 

internetinėje svetainėje

2602 VšĮ "Kauko laiptai" Jolantos Sereikaitės eilėraščių knyga "Regėjimai"

2603 VšĮ "Kauko laiptai" Alekso Dabulskio knyga "Baigtas kriukis"

2604 VšĮ "Kauko laiptai" Petro Venclovos "Rytų rožė"

2605 VšĮ "Kauko laiptai" Stasio Babono apsakymų knyga "Pakalnučių metai"

2606 VšĮ "Kauko laiptai" Rimos Juškūnės eilėraščių knyga "Irisai"

2607 VšĮ "Kauko laiptai" Algimanto Mikutos eilėraščių rinktinė "Gyvenau be laikrodžio"

2608 VšĮ "Kauko laiptai" Linos Navickaitės esė knyga "Namų DNR"

2609 VšĮ "Kauko laiptai" Dovilės Zelčiūtės knyga "Raktas po kilimėliu"

2610 VšĮ "Kauko laiptai" V.P. Bložės poezijos knygos "Neįminta mįslė" leidyba

2611 VšĮ "Kauko laiptai" "3x7"

2612 UAB "Petro ofsetas" Biografinės apysakos "...Ir neramu tapo" leidyba

2613 VšĮ "Vario burnos" "Čiabukai ir kt. (dizaino ir leidybos darbai)"

2614 VšĮ "Vario burnos" "Klaipėdos urbanistika 1945-1990 (2dalis)"

2615 VšĮ "Vario burnos" "Bumba dumba Kabančių Riestainių gatvėje"

2616 VšĮ INAS "The Ball And Chain" albumo pristatymas

2617 VšĮ INAS
Lietuvos įstojimo į ES 10-mečio paminėjimas. "The Ball And Chain" 

albumo pristatymo turas per 10 ES šalių

2618 VšĮ "Ugnis ir kaukė" Ugnies skulptūrų reginiai

2619 VšĮ "Kalėdų senelio paštas" Kalėda ir Blukvilkiai

2620 UAB "Kitos knygos" Giorgio Agambeno veikalo "Homo Sacer" vertimas ir leidyba

2621 UAB "Kitos knygos" Juliaus Kelero knyga vaikams "66 istorijos. II dalis" leidyba

2622 UAB "Kitos knygos" Miesto gido "Neįprastas Vilnius: apleistas, pamirštas, uždraustas" leidyba

2623 UAB "Kitos knygos" Vilio Normano romano "Masturbacija" leidyba

2624 UAB "Kitos knygos"
Lauryno Katkaus sudarytos apsakymų antologijos "Troleibuso istorijos" 

leidyba

2625 UAB "Kitos knygos" Aurimo Lukoševičiaus romano "Berniukai. Laisvės perdozavimas" leidyba

2626 UAB "Kitos knygos" Tado Žvirinskio eilėraščių knygos "Užrašai ant receptų" leidyba

2627 UAB "Kitos knygos"
Herberto Marcuse's veikalo "One dimensional man" / "vienamatis 

žmogus" vertimas ir leidyba

2628 UAB "Kitos knygos"
Jeanette Winterson romano "Written on the body" / "įrašyta kūne" 

vertimas ir leidyba

2629
Visuomeninė organizacija MENO PROJEKTŲ 

STUDIJA, asociacija

Tarptautiniai tekstilės menininkų ir dizainerių kūrybos pristatymai, 

kūrybinės dirbtuvės

2630 IĮ Mažoji leidykla Knyga "Restorano "Neringa" istorija ir istorijos

2631 VšĮ "Vaizdų archyvas" Jurgis Mačiūnas kaip Fluxus Popiežius

2632 VšĮ "Vaizdų archyvas" Lukiškių aikštė - 365 dienos



2633 VšĮ "Vaizdų archyvas" Point of View N-2

2634 VšĮ "Vaizdų archyvas" Vaizdų archyvas Nr. 1

2635 Lietuvos dailės muziejus, BĮ Palangos gintaro muziejaus istorija

2636 Menininkų asociacija "Tiltas" Penktoji kūrybinė stovykla - Paberžės vasara - 2014, "Po mūzų sparnais"

2637 VšĮ "Arbūzų cukrus" Šiuolaikinio meno paroda: skaitome Donelaitį

2638 Ukmergės kultūros centras, BĮ Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis "Prie dvaro"

2639 Lietuvos dailės muziejus, BĮ
Parodų ciklas "XX a. Lietuvos dailininkų kūrybos pristatymas: jubiliejinė 

Teleforo Valiaus (1914 - 1977) kūrybos paroda"

2640 VšĮ Lietuvos daugiakultūris centras Kultūros manai - Menovartai.lt

2641 VšĮ Lietuvos daugiakultūris centras "Meno tiltai"

2642 VšĮ "Meno parkas" Performanso ir gyvo meno festivalis "CREATurE"

2643 Kauno miesto muziejus
Kūrybinių edukacijų vaikams ir jaunimui, skirtų I-osios Dainų šventės 90-

mečiui, organizavimas

2644 VšĮ "Meno forma" "Susipažinkime: dailė"

2645 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras

Keistuolių teatro kūrinių - spektaklių video ir garso takelių, filmų, 

informacijos apie kūrėjus skaitmenizavimas, kaupimas, fiksavimas ir 

sklaida teatro internetinėje svetainėje www.keistuoliai.lt

2646 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras
Edukacinių teatralizuotų užsiėmimų vaikams ciklas "Popietė su Ilona 

Balsyte"

2647 VšĮ VITA ANTIQUA Senojo geležies amžiaus Lietuvos gyventojų apranga

2648 Vilniaus dailės akademija Stebuklingo atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai

2649 Vilniaus dailės akademija "Lietuvos meno istorijos tyrimai: nauji įvykiai, požiūriai, radiniai"

2650 Dailės mokyklų vadovų asociacija "Dailės mėgėjų vasaros kūrybinė stovykla Kėdainiuose"

2651 VšĮ VITA ANTIQUA "Šv. Pranciškaus drobės"

2652 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Emili Teixidor knygos "Skaitymas ir gyvenimas. Kaip vaikus ir paauglius 

skatinti skaityti: gairės tėvams ir mokytojams" vertimas, parengimas 

leidybai ir leidyba

2653 VšĮ "Linksmosios strazdanėlės" Diana Čemerytė operėlės vaikams "Vienaragio mįslė" CD leidyba

2654 VšĮ "Linksmosios strazdanėlės"
Sonata Latvėnaitė-Kričenienė ir Lina Beržinienė. Edukacinės knygelės su 

CD visai šeimai išleidimas

2655 VšĮ "TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS FONDAS" Tautodailės įvykių refleksija "Tautodailės metraščio" Nr. 26, 27 kronikoje

2656 Lietuvos tautodailininkų sąjunga Medžio drožėjų ir kalvių pleneras Alantoje

2657 Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija Knyga "Danguolė Raudonikienė"

2658 Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija Tautodailės meno kūrėjų autorinės parodos Vilniuje

2659 Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija Pilnametražio dokumentinio filmo "Antanas Česnulis" kūrimas

2660
Visuomeninė organizacija "Poetinis Druskininkų 

ruduo"
Poetinis Druskininkų ruduo 2014

2661 Lietuvos dailininkų sąjunga Profesionalaus meno parodos Vakarų regionuose

2662 Lietuvos dailininkų sąjunga Tarptautinė stiklo meno paroda "2 D ->" 2014

2663 Lietuvos dailininkų sąjunga Meno albumas "Bėgančio laiko šviesa" Valdo Gurskio tapyboje

2664 UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" Teresės Avilietės knygos "Sielos pilis" leidyba

2665 Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes" "Aukštaičių vilnonė pasaka"

2666 VšĮ "Muzikos zona" Grupės Ministry of echology muzikos albumo leidyba ir sklaida

2667 VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" Straipsnių ciklas "Skaitykla Nr. 5"

2668 VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" Straipsnių ciklas "Pasaulio kultūros tekstai"

2669 VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" Straipsnių ciklas apie architektūrą ir miesto kultūrą "(Ap)vertimai"

2670 VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" "Šiaurės kampas" - jaunųjų kritikų dialogas

2671 Všį Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra Edukacinė programa Istorinės Lietuvos sostinės

2672 Zonta klubas Nacionalinė vertybė -  2014

2673 VšĮ "Augustana"
Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazės plėtra: duomenų rinkimas ir 

kapinių atnaujinimas (tęstinis projektas)

2674
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas Vilniaus 

neįgaliųjų dienos centras
"Improvizacinio skaitymo dirbtuvės ir edukacija"

2675 Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija "ASITEŽAS"
Atstovavimas Lietuvai XVIII ASSITEJ Kongrese ir Tarptautiniame 

Festivalyje Varšuvoje, gegužės mėn. 23-31 d. 2014 m.

2676 Kauno rajono Raudondvario kultūros centras Tęstinių tarmiškos kūrybos renginių ciklas "Susikalbėjimai"

2677 Jaunimo teatro studija Aglija Spektaklis "MARTI" pagal Žemaitę

2678 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras "Sustabdyk akimirką"

2679 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras "Žaidimas laikinume"

2680 Všį "Antano Sutkaus fotografijų archyvas" Fotografo Antano Sutkaus kūrybos pristatymas užsienio galerijose

2681 Všį Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė Renginių ciklas "Donelaičio Žemė"

2682 Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas K. Donelaičio "Metai - Vremena goda"

2683 Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus "Mykolas Kleopas Oginskis. Romansai ir poezija"

2684 VšĮ "Meno ir muzikos projektai" Albumo "Chris Existed" leidyba

2685 Kūrybos mokykla "Dailės Artelė"
Nematerialaus lietuvių tautos kultūrinio paveldo išsaugojimas vaikų ir 

jaunimo kultūros tapatumo ugdymo projektas "Lietuvos sūnų dvasia" 

2686 Kūrybos mokykla "Dailės Artelė" REGIONINIS EDUKACINIŲ RENGINIŲ CIKLAS "DAILĖS PYNĖ"



2687 VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Lietuvos pristatymas NRW Tarptautinėje šokio mugėje

2688 VšĮ Music Mills "Dvigubos kompaktinės plokštelės "Lietuvių muzikos magija - II" leidyba"

2689 Moonmakers "Kino žanrai"

2690 Lietuvos akordeonistų asociacija Naujo kūrinio užsakymas kompozitoriui Linui Rimšai

2691 Lietuvos akordeonistų asociacija Naujo kūrinio užsakymas kompozitoriui Vytautui Germanavičiui 

2692 Lietuvos akordeonistų asociacija XVII Tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2014

2693 Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 2014 m. kūrybinė programa

2694 Lietuvos žurnalistų sąjunga Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos leidyba

2695 Všį "ACTUS MUSICUS" Albumo "Audrius Ambrasas. Architektų biuro darbai" leidyba

2696 Maironio lietuvių literatūros muziejus Muziejinių vertybių, lietuvių rašytojų rinkiniams papildyti, įsigijimas

2697 Maironio lietuvių literatūros muziejus Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas

2698 Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga Vizualioji kultūra K. Donelaičio "Metuose"

2699 Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras Kūrybinė edukacinė stovykla "Menų klasteris jaunimui"

2700
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto 

muziejus
"Mano krašto legendos vakar ir šiandien"

2701 Klaipėdos universitetas
"Tarptautinis pianistų, stygininkų, pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentalistų konkursas-festivalis "Renaissance" (2014)

2702 VšĮ  "Bernardinai.lt" Aurelijos Umbrasienės knygos "Pokalbiai apie gėles ir Dievą" leidyba

2703 Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokykla
"Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro "Dagilėlis" dalyvavimas X 

tarptautiniame Busano chorų konkurse"

2704 Vilniaus kultūros centras "Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų sklaida Lietuvos regionuose"

2705 Neries regioninio parko direkcija "Vilniaus apylinkių tautosakos rinkinio vertimas"

2706 Neries regioninio parko direkcija "Mūs pirkelė dailiai inrėdzyta"

2707 VšĮ Mažoji teatro akademija Neįgaliųjų spektaklių "Piligrimai" ir "Skudurinė Onutė" sklaida

2708 Teatras-studija "Theaomai" Spektaklio "Lauke, už durų" sklaida

2709 Teatras-studija "Theaomai" Kertant sienas. II etapas

2710 Teatras-studija "Theaomai" Tarptautinio bendradarbiavimo spektaklis "Vėlinės"

2711 Teatras-studija "Theaomai" Spektaklio "Broliai Karamazovai" sklaida užsienyje

2712
Vilkaviškio rajono kraštotvarkos ir kaimo turizmo 

organizacija
Pajevonio 460 metų jubiliejui skirta "Vyčio skulptūrinė kompozicija"

2713 VšĮ Vilijampolės dailės centras "Kurk, mąstyk, bendrauk!"

2714 UAB MONTE PACIS Virtualus turas 360 (Pažaislio ansamblis)

2715 VšĮ "Projektų akademija" "Create. Try. Do it."

2716 VšĮ "MUZIKOS PROJEKTAI" 2015 metų muzikos kalendorius

2717 Utenos kraštotyros muziejus "Gyvoji etnokultūra: škaplieriai"

2718 Utenos kraštotyros muziejus "Šiuolaikinio meno dirbtuvės. Kūryba čia ir dabar"

2719 UAB "Meno rinkos agentūra" Leono Katino (1907-1984) kūrybos albumo parengimas spaudai

2720 UAB "Meno rinkos agentūra"
Prano Gailiaus tapybos ir grafikos ciklo EAGLE LAKE STORY 

pristatymas Lietuvoje

2721 "Naujosios Romuvos" fondas
Knygos "Jakštas bara Vaižgantą" (sud. Alfas Pakėnas) išleidimas ir 

prezentacija

2722 "Naujosios Romuvos" fondas
Mindaugo Milašiaus-Montės knygos "Švino karštinė" išleidimas ir 

prezentacija visuomenei

2723 "Naujosios Romuvos" fondas
Juozo A. Krikštopaičio knygos "Susitikimai su kuriančiaisiais kultūrą" 

išleidimas ir prezentacija visuomenei

2724 "Naujosios Romuvos" fondas
Algirdo Grigaravičiaus knygos "Tikėti ir grįžti" išleidimas ir prezentacija 

visuomenei

2725 "Naujosios Romuvos" fondas
Albino Galinio knygos "Stebinti Psichė" išleidimas ir prezentacija 

visuomenei

2726 "Naujosios Romuvos" fondas
Dianos Paklonskaitės knygos "Lakštingalų Airijoj nėr" išleidimas ir 

prezentacija visuomenei

2727 "Naujosios Romuvos" fondas
Nijolės Raižytės knygos "Kareivio duktė" išleidimas ir prezentacija 

visuomenei

2728 "Naujosios Romuvos" fondas
Dainiaus Razausko-Daukinto knygos "Maironis, praamžės tradicijos 

dainius" išleidimas ir prezentacija visuomenei

2729 "Naujosios Romuvos" fondas
Egidijaus Staponavičiaus knygos "Nusileisk į rūką tyliai" išleidimas ir 

prezentacija visuomenei

2730 "Naujosios Romuvos" fondas
Vlado Vaitkevičiaus knygos "Saulėlydžio ornamento spindesys" 

išleidimas ir prezentacija visuomenei

2731
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2732 Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius 2014 m. respublikinė haiku šventė "Valtys kopose"

2733
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė 

mokykla
"Laisvės pavasaris"

2734 Lietuvos gretutinių teisių asociacija Jaunųjų atlikėjų meistriškumo STOVYKLA-MOKYKLA

2735 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras Regioninė dainų ir šokių šventė "Čia mūsų namai"

2736 Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras

Tarptautinis jaunimo teatrų festivalis "Teatras- tautos sparnai 2014", 

skirtas Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos "SAVI" 20-

iui papuošti



2737
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji 

biblioteka
Lietuvių autoriai vaikams

2738 Lazdijų krašto muziejus "Seni dar mena- jauni tik sužino..."

2739 Šiaulių dramos teatras
Spektaklio "Baigmė" pagal Samuelio Becketto to paties pavadinimo pjesę 

sukūrimas

2740 UAB Renginių centras "Bardai po burėmis"

2741
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka
Mokykla be pamokų

2742 VšĮ  SKULPTŪROS CENTRAS Šventupio projektas

2743 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras Jono Riškaus knygos "Kristijonas Donelaitis" leidyba

2744 VšĮ "Kauno bienalė" Teksti[il]iniai maršrutai

2745 VšĮ Savicko paveikslų galerija
II tarptautinis kūrybinis simpoziumas Augustinui Savickui (1919-2012) 

atminti

2746 Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras "Opapa arba vienos Lėlės istorija"

2747 VšĮ "Terra Publica" Knygos "Lietuvos miestai ir miesteliai" leidyba

2748 VšĮ "Terra Publica"
"Interaktyvios karpinių knygos "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys 

ir tvirtovės" leidyba"

2749 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus
"Greitumo velniai. Konkursinių važiavimų ir lenktynių apdovanojimai 

tarpukariu"

2750 VšĮ Klaipėdos lėlių teatras
Spektaklio mažiesiems "Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų" pagal Debi 

Gliori sukūrimas ir pristatymas

2751 VšĮ Klaipėdos lėlių teatras
Profesinių įgūdžių tobulinimas Tarptautiniame šešėlių teatro centre 

Vokietijoje

2752 VšĮ "Klaipėdos publika" Jūrinių dainų šventė "Senosios jūreivių dainos - Šantės"

2753 VšĮ "Klaipėdos publika" "Klaipėdos laivų paradas"

2754 VšĮ "Impetus musicus"
X Tarptautinis kamerinės muzikos ir ekologijos festivalis "Nepaklusniųjų 

žemė"

2755 VšĮ "Impetus musicus"
XLIX Fortepijoninių rečitalių ciklas m.K. Čiurlionio memorialiniame 

muziejuje Druskininkuose

2756 UAB "Išmintis"
Jūratės Leikaitės knygos "Animacinio filmo "Margučių rytas" gimimas" 

kartu su filmų DVD paruošimas spaudai ir leidyba

2757
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
Edukacinis filmas ekspozicijai apie gobelenus "Karališkieji audiniai"

2758 Rokiškio moterų klubas
Vyresnio amžiaus žmonių integracija į visuomenę, taikant įvairias 

kultūrinės veiklos formas ir metodus

2759 Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras Edukacinių užsiėmimų ir renginių ciklas "Prieinamas teatras"

2760 Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose saugomų vitražų technologiniai 

tyrimai ir restauravimas (tęstinis projektas, antrasis etapas)

2761 Ukmergės rajono Sližių kaimo bendruomenė "Jubiliejinė poezijos šventė - konkursas "Žydinčios vyšnios šakelė"

2762 Lietuvos dailės muziejus
" Naujoji Palangos gintaro muziejaus ekspozicija - interaktyviai ir 

virtualiai"

2763 Ukmergės kultūros centras Vaikų ir jaunimo teatrų šventė "Nenuoramos"

2764 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras G.Rossini operos "Sevilijos kirpėjas" pastatymas LNOBT

2765 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras LNOBT Jaunųjų operos solistų stažuotojų įgūdžių tobulinimo programa

2766 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Baleto "Sniego karalienė" pastatymas LNOBT

2767 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Projekto kūrybinis impulsas

2768 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
LNOBT ir Palenkės operos ir filharmonijos teatro G.Verdi operos "Otelas" 

bendras atlikimas Balstogėje

2769 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras "Bruknelė" atvyksta pas jus

2770 Menininkų asociacija "Tiltas"

Trečioji tarptautinė tapybos kūrybinė stovykla, EKSPEDICIJA - 

BALTIJOS TILTAI (ir paroda Darso muziejuje Prerowe, Vokietija), ir 

parodos du plenerai Rygoje - Latvijoje, Haapsalu - Estijoje, Pterburge ir 

Pavlovske - Rusijoje, Prahoje - Čekijoje. Renginio pavadinimas - 

"LIETUVOS TAPYBA EUROPOJE - 2014 (Baltijos Tiltai)"

2771 Utenos Dievo Apvaizdos parapija Vargonai ir bažnytiniai chorai

2772 VšĮ Šv. Kristoforo kamerinio orkestro klubas
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertinių programų sklaida Lietuvos 

regionuose

2773 VšĮ "Aidija"
Paskaitų - koncertų ciklas "Pažink ryškiausius XIV - XXI a. bažnytinės 

muzikos kūrėjus"

2774 VšĮ "Aidija" Kamerinio choro "Aidija" kūrybinė laboratorija

2775 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ

Rimos Povilionienės monografijos "Musica mathematica. Traditions and 

Innovations in Contemporary Music" leidybos anglų k. (leidykla Peter 

Lang GmBH) parengiamieji darbai

2776 Lietuvių katalikų mokslo akademija, asociacija Vilniaus pranciškonų kankiniai italų kalba. Knygos leidyba

2777 VšĮ "Ars & Sonoris" Kantatos - oratorijos "Kalėdų angelas" sukūrimas

2778 VšĮ "Tautodailininkų sąjungos fondas" Knyga "Vladas Ščeponas"

2779 Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija Šiaurės vasara. Kūrinys ir jo kalba



2780 Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, BĮ Ar skaitei Vilnių?

2781 Lietuvos muzikų rėmimo fondas Beaušranti aušrelė

2782 VšĮ Anykščių menų inkubatorius-menų studija Lietuvos profesionaliųjų teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis

2783 VšĮ Anykščių menų inkubatorius-menų studija Jono Biliūno 53

2784 Lietuvos rusų dramos teatras, BĮ W. Šekspyro tragedijos "Karalius Lyras" spektaklio pastatymas III dalis

2785
Senovės baltų kovų brolija "VILKATLAKIAI", 

asociacija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos rekonstrukcijos festivalis 

"Medininkų apgultis. 1402-ieji"

2786 UAB "Meno rinkos agentūra" Fotografijų parodos "Kūno trajektorijos" pristatymas užsienyje

2787 UAB "Meno rinkos agentūra"
Akad. Antano Andrijausko monografijos, skirtos M. K. Čiurlioniui, 

parengimo spaudai darbai

2788 UAB "Meno rinkos agentūra" Adomo Galdiko (1893-1969) kūrybos albumo parengimas spaudai

2789
Visuomeninė organizacija Alytaus styginių kvartetas, 

asociacija
Edukacinė programa "Klasikinė muzika vaikams ir jaunimui"

2790 VŠĮ "AV17"
Tarptautinių mainų projektas tarp (AV17) galerijos (LT) bei CART 

galerijos (IT)

2791 VšĮ Vievio kultūros centras Susitiksime scenoje

2792 VšĮ Vievio kultūros centras Chorų festivalis "Mūsų dainose"

2793 Bendrija "Atgaiva", asociacija Sekmadienio muzika

2794 Lietuvos muzikų rėmimo fondas Koncertų ciklas "Alma matter musicalis"

2795 VšĮ "MUZIKOS PROJEKTAI" Koncertų ciklas regionuose MŪSŲ MIESTELIAI

2796
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro CD "Simfoninės miniatiūros" 

įrašas ir leidyba

2797
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas festivalyje "Nakties 

muzika 2014", Gatčino

2798
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ

Lietuvių kompozitoriaus Felikso Bajoro 80-mečio autorinis koncertas 

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

2799
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ

Lietuvos muzikinio meno pristatymas Rusijos Federacijoje 4 koncertai 

Maskvoje, St. Peterburge ir Orenburge 2014 m. balandžio 20-28 d.

2800 VŠĮ "Sviestas" Periodinio fotografijos žurnalo "Kritika" leidyba ir netradicinis platinimas

2801 VŠĮ Vyčio Jankausko šokio teatras Šiuolaikinio šokio seminarų ciklas

2802 VŠĮ Vyčio Jankausko šokio teatras Vyčio Jankausko šokio spektaklių sklaida Lietuvoje

2803 VŠĮ Monoklis
Filmo "Pokalbiai rimtomis temomis" DVD leidyba ir edukacinio paketo 

sukūrimas bei sklaida Lietuvos mokyklose

2804 BĮ Vilniaus savivaldybės choras "Jauna Muzika"
Dalyvavimas pasaulio chorų dienos koncerte, rengiamame tarptautinės 

choro muzikos federacijos

2805 BĮ Vilniaus savivaldybės choras Jauna Muzika Vilniaus savivaldybės choro "Jauna Muzika" koncertų sklaida regionuose

2806 BĮ Šiaulių kultūros centras VIII tarptautinis šokio festivalis-konkursas "Aušrinė žvaigždė"

2807 BĮ Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija IV tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis "Tūto"

2808 BĮ Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
X tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas "Linksmasis 

akordeonas"

2809 VŠĮ Actus musicus Vilniaus gatvės meno festivalis

2810 VŠĮ Actus musicus Tarptautinis gatvės meno festivalis Kaliningrade

2811
BĮ Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės- Bitės viešoji 

biblioteka

Leidinio "Mons. Juozapo Antanavičiaus asmeninės bibliotekos knygos 

(1713-1945) ir bažnytinė savilaida: katalogas" išleidimas ir sklaida

2812
BĮ Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės- Bitės viešoji 

biblioteka
"Viežlybųjų šiaurės Lietuvos regiono bibliotekininkų sueiga"

2813
BĮ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji 

biblioteka
Literatūrinė terapija Radvilų pilyje

2814
BĮ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji 

biblioteka
Pasibelsk, poezijos fėja!

2815 BĮ Klaipėdos komunikacijų centras Tarptautinė šiuolaikinio meno bienalė "Jaunieji Europos kūrėjai 2014"

2816 Asociacija muzikų centras "Muzikos idėjos" V Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas -2014

2817 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Mykolas Karčiauskas "Aštunta kelionė"

2818 Asociacija Lietuvos moksleivių sąjunga "Kalbą kuriu AŠ!"

2819 VŠĮ Vilniaus teatro grupė
Spektaklio pagal lenkų dramaturgo Krzysztof Bizio pjesę "Raudos" 

sukūrimas

2820 AB MINTIS
Andrzej Szczeklik "Katarsis. Apie gydančią gamtos ir meno galią" 

vertimas ir leidyba

2821 AB MINTIS
Ilja Bereznicko knygos "Kaip gimsta animacija" paruošimas spaudai ir 

leidyba

2822 AB MINTIS
Jono Trinkūno knygos "Eik su manimi – tarė Senelis. Lietuvių senoji 

išmintis" paruošimas spaudai ir leidyba

2823 AB MINTIS
Leidinio Jerzy Giedroyc, Czeslaw Milosz "Laiškai. 1964 – 1972" 

paruošimas spaudai ir leidyba

2824 AB MINTIS
Giedrės Burbienės knygos "Nešantys viltį Žemaitijos keliais ir bekėlėm" 

paruošimas spaudai ir leidyba



2825 AB MINTIS Yi Munyol knygos "Lietuvaitė" paruošimas spaudai ir leidyba

2826 AB MINTIS
Jono Mikelinsko "Temidė ir Niurnbergo sindromas. Eseistika, publicistika 

ir atsakymai į klausimus" leidyba

2827 AB MINTIS
Vaclovo Mikailionio knygos "Virgu vargu po Europą" paruošimas spaudai 

ir leidyba

2828 AB MINTIS
Liberto Klimkos knygos "Lietuvių etnokosmologija. Žvaigždės žiūri į 

Lietuvos žemę" paruošimas spaudai ir leidyba

2829 AB MINTIS
Alfonso Motuzo knygos "Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra" 

paruošimas spaudai ir leidyba

2830 VšĮ Film Jam Vaidybinis trumpametražis filmas "MAN DVIM KELI"

2831 VšĮ "Banchetto musicale" XXIV senosios muzikos festivalis "Banchetto musicale"

2832 VšĮ "Banchetto musicale" Gulio Caccini opera "L'Euridice"

2833 VšĮ "Banchetto musicale"
Stagioni d'Amore: koncertiniai madrigalai XVII a. pradžios Italijoje ir 

Zigmanto Vazos dvare skirtingais metų laikais

2834 VšĮ "SUONATORI DEL GRANDUCA" Rūmų Užgavėnių karnavalas

2835 VšĮ "SUONATORI DEL GRANDUCA" Neatskleisti Liber tabukultūros lobynai

2836 VšĮ NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI Juozo Girniaus literatūros ir kultūros kritikos raštai

2837 VšĮ NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI Lietuviškoji kultūrinė atmintis: dokumentavimas, refleksija ir sklaida

2838 IĮ R.Paknio leidykla
Juozas Budraitis, Margarita Matulytė "Mano kinas. Fotografijų ir tekstų 

knyga"

2839 IĮ R.Paknio leidykla Raimondas Paknys "Lietuva. Peizažas, paveldas: vaizdų esė"

2840 Asociacija muzikų centras "Muzikos idėjos" CD įrašai ir leidyba "Obojaus muzikos šedevrai"

2841
NPO Vilniaus viešosios žydų bibliotekos Labdaros ir 

paramos fondas

Profesoriaus Mikhail Iampolski paskaitos "Žydų filosofijos istorija ir 

Emanuelio Levino palikimas" Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje

2842
BĮ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

biblioteka
Teatro afišų restauravimas ir prevencinis konservavimas

2843
BĮ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direkcija
Vaikų ir jaunimo pažintis su kultūros paveldo vertybėmis

2844 BĮ Anykščių muzikos mokykla Profesionaliosios muzikos festivalis "Rubikiai - dainų krantas"

2845 BĮ Anykščių muzikos mokykla "Anykščių džiazo festivalis - 2014"

2846 VšĮ Stalo teatras DVD "Pasakos - pasaulio veidrodis" leidyba ir sklaida

2847 VšĮ "Kūrybos elementas"
"LITUANICA-3D: tarptautinio archyvinio tyrimo tęstinė audiovizualinė, 

multimedijos produkcija internetui, renginiams"

2848 VšĮ "Bikuškio dvaras" "Dvaro erdvė"

2849 Asociacija Kauno Panemunės bendruomenės centras Gyvasis Panemunės metraštis

2850 VšĮ "Užupio meno inkubatorius" "Užupio nacionalinis kostiumas"

2851 VšĮ "Communicare"
"LDK - Tičino istoriniai ryšiai: Lugano ežero pakrančių menininkų 

palikimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje" interaktyvus tiklalapis

2852 BĮ Šilutės kultūros ir pramogų centras "Kultūrinio turizmo kelias "Vėtrungių kelias""

2853
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"

Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro "Trimitas" atstovavimas 

Lietuvai tarptautiniame muzikos festivalyje (Rusija)

2854
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"
Edukacinių koncertų ciklas

2855
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"

"Trimito" ir kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertinis 

turas Lietuvoje

2856
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"

Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro "Trimitas" gastrolės 

Kaliningrado srityje

2857
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"
XV-asis tarptautinis Br. Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalis

2858
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"
"Trimitas" ir "Vilniaus miuziklas" - "Kazanova"

2859
BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų 

instrumentų orkestras "Trimitas"

Kompaktinė plokštelė "Šiuolaikiniai Lietuvos ir pasaulio muzikos 

šedevrai"

2860 VšĮ Vilniaus džiazo klubas Tarptautinis džiazo muzikos festivalis "Vilnius Mama Jazz 2014"

2861 VšĮ Vilniaus džiazo festivalis Artscape 2014: džiazo programa

2862 VšĮ "Perkusijos festivaliai" XVI-Tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis

2863 VšĮ "Kauno modernaus meno fondas"
Filmo apie "Geriausią ARTVilnius'13 Lietuvos menininką" Raimondo 

Gailiūno sukūrimas ir leidyba

2864 VšĮ "AMC LT" 5-asis festivalis "Kalėdos Chodkevičių rūmuose"

2865 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Marytė Gustainienė "Pasvarstymai"

2866 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
E.Lunday biogr. apybraižų "Slapti didžiųjų dailininkų gyvenimai" 

vertimas ir leidyba

2867 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Gabi Gleichmann knygos "Nemirtingumo eliksyras" vertimas ir leidyba

2868 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Rachel Joyce knygos "Neįtikėtina Haroldo Frajaus kelionė" vertimas ir 

leidyba

2869 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Algimantas Zurba "Voveriukai, voveriukai"

2870 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
A.S. Simensen knygos "Moteris, kurios dėka turime Taikos premiją" 

vertimas ir leidyba



2871 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Sigita Černevičiūtė, Saulius Kaubrys "Kartuvių kilpa, kulka ir dujų 

kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918-1940 m."

2872 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Mindaugas Tamošaitis "Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai 

Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu"

2873 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Jyrki Erra knygos "Kauno puslapiai" vertimas ir leidyba

2874 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Knygos "Tarp eilučių. Lilianos Lunginos gyvenimas" vertimas ir leidyba

2875 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Simonas Štuopys "Kur ji?"

2876 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Rasa Pangonytė "Allegro appassionato, arba Leopoldo Digrio gyvenimas 

ir nuotykiai"

2877 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Emanuelis Katilius "Laiškai, parašyti naktį"

2878 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Rimutė Kibickaitė - Gansiniauskienė "Triušės akys"

2879 UAB leidykla "Gimtasis žodis" Christos Tsiolkas knygos "Antausis" vertimas ir leidyba

2880 Viešoji įstaiga Mažoji teatro akademija Spektaklio "Mano šeima" dalyvavimas jaunimo teatro festivalyje "Mesh"

2881 Viešoji įstaiga Mažoji teatro akademija Spektaklis "Černobylio malda"

2882 Viešoji įstaiga Mažoji teatro akademija Jaunimo spektaklis "Metai"

2883
Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas 

"Pagalba Lietuvos vaikams"
Trečiasis Kretingalės jaunųjų talentų festivalis

2884 Viešoji įstaiga "TEATRIUKAS" Teatro dienos stovykla "Pasaka" ir spektakliai kaimo vaikams

2885 Viešoji įstaiga "Self-fish" IX tarptautinis tarpdisciplininio meno festivalis "Centras"

2886 Tarptautinių kultūros programų centras "Užsienio šalių kultūros ekspertų vizitai į Lietuvą"

2887 Tarptautinių kultūros programų centras "Istorija vilko vaiko akimis "

2888 Tarptautinių kultūros programų centras Lietuvos žydų migracijos kultūros topografija tarp moderno ir mito

2889 Šaukėnų kultūros centras Nekomercinio kino festivalis "Kinas Šaukėnuose 2014"

2890 Šaukėnų kultūros centras Kūrybinės dirbtuvės "Šaukėnams - 515"

2891 VšĮ "ARS MAJOR" Kūrybinių industrijų produktų kūrimas, sklaida Lietuvoje

2892 VšĮ Jaunimo kūrybinė bendrija "Be batų" Kūrybinė stovykla "Paluodė"

2893 VšĮ Jaunimo kūrybinė bendrija "Be batų" "Vilnius-vartai į Pamario kraštą"

2894 VšĮ "Ramybės galerija" Užsienyje gyvenančių jaunųjų Lietuvos menininkų rezidavimas  Palangoje

2895 VšĮ "Ramybės galerija" Sugrįžtantys laike

2896 VšĮ "Ramybės galerija" Edukacinė palapinė

2897 VšĮ "Ramybės galerija"
Lietuvių menininkų profesionalaus taikomojo meno kolekcijos, pristatytos 

JAV "Craft Show" mugėje, sklaida Lietuvoje ir edukaciniai užsiėmimai

2898 Viešoji įstaiga "Sofartas"
Galerijos SOFA dailininkų pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno 

mugėje ArtVilnius'14

2899 Vilniaus dailės akademija
Kūrybinės dirbtuvės-paroda "LinoCut": novatoriškas požiūris į tradicines 

grafikos technikas su estų grafiku Peeter Allik

2900 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras "Opera ir visuomenė"

2901 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Naujos operos vaikams "Merė Popins" sukūrimas, paruošiamieji darbai

2902 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Specilizuoto žurnalo apie operą ir baletą "Bravissimo" leidyba

2903
Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, 

VšĮ
Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis "Tai - aš"

2904 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
"Tęstinė animacijos edukacinė programa mokiniams. Filmų sukūrimas 

pagal Kristijono Donelaičio pasakėčias. II dalis"

2905 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus "Virtuali paroda, skirta teatro ir kino aktoriaus Donato Banionio 90-čiui"

2906 Kauno apskrities viešoji biblioteka "Augome, mokėmės, juokėmės: iš Laikinosios sostinės knygų pasaulio"

2907 Kauno apskrities viešoji biblioteka "Asmenybė ir knyga"

2908 Lietuvos pilių ir dvarų asociacija "Lietuvos dvarai - šiuolaikiški kultūros ir inovacijų židiniai"

2909 Kauno aklųjų ir silpnaregių centras, VšĮ
Respublikinė akordeono muzikos ir poezijos šventė "Muzikos ir poezijos 

paslaptis"

2910 VšĮ Meninė drožyba Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla

2911 Kaišiadorių muziejus Moteris ir vyras: Rumšiškės, 1500-ieji metai

2912 Teatras ATVIRAS RATAS, VšĮ Istorijos pamoka - spektaklis "Lietaus žemė"

2913 Teatras ATVIRAS RATAS, VšĮ Spektaklio pagal Kristiano Smedso pjesę "Šalti paveikslėliai" sukūrimas

2914 Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras
Aukštaitijos regiono kaimo eiliuotojų ir muzikantų festivalis "Rudens 

žiedai"

2915 Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras
XIII-asis Respublikinis vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų 

festivalis- konkursas "Spindulėlis 2014"

2916 VšĮ A Propos studija Skaityti taip pat smagu, kaip žaisti

2917 VšĮ A Propos studija Pasakų rašymo stovykla

2918 VšĮ Senosios muzikos ansamblis "Affectus" Koncertų ciklas ansamblio "Affectus" kūrybinės veiklos 10-mečiui

2919 Individuali įmonė E. Vaičekausko knygynas Knygos leidyba su kompaktiniu disku "Gabrielė sielos, ne luomo bajorė"



2920 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Virtuali spaustuvė

2921 Molėtų krašto muziejus Rėdos ratas. Rytų Aukštaitijos kalendorinės šventės ir jų papročiai

2922
Kario partizano Antano Kraujelio įamžinimo labdaros 

ir paramos fondas

Paskutiniam Lietuvos partizanui Antanui Kraujeliui sukurto memorialo 

reikšmė pilietiniam ir patriotiniam jaunimo ugdymui

2923 VšĮ Lietuvos emergetikos muziejus
Naujos energetikos ir technikos muziejaus internetinės svetainės 

sukūrimas

2924 Biudžetinė įstaiga Lietuvos liaudies kultūros centras Sėlių genties I- XIV a. kostiumų kolekcija

2925
Biudžetinė įstaiga A. Baranausko ir A. Vienuolio- 

Žukausko memorialinis muziejus
Edukacinis projektas "Kūrėjų takais: mokomės žaisdami"

2926
Biudžetinė įstaiga Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka
Antano Miškinio poezijos virtualizavimas

2927 VšĮ Foto Sąjūdis Žirgas- lietuviškos kultūrinės tapatybės simbolis

2928 Biudžetinė įstaiga Biržų kultūros centras Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis "Laimingas vaikų juokas"

2929 Individuali įmonė R. Magilienės įmonė Magilė Albumas "Aviečių medis. Panevėžio mitai, legendos, tikrovė"

2930 Biudžetinė įstaiga Ukmergės kraštotyros muziejus Juiliejinė paroda "Ukmergės kraštotyros muziejaus istorijos ištakos"

2931 VšĮ Tina Dance Šokantys namai

2932 VšĮ Revoliucijos idėja Jauni ir gražūs

2933 Biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus
Muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją 

bei jūros gamtos įvairovę, įsigijimas

2934 Biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus
Kapitono Teodoro Reingardo (1883- 1947) rankraščių konservavimas- 

restauravimas

2935 Biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus X a. reliktinio miško rąsto konservavimas

2936 Biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus Mano jūra- tolima ir artima

2937 Biudžetinė įstaiga Vilniaus etninės kultūros centras Etno 4

2938
Asociacija "Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir 

paramos fondas"
"Uouginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus"

2939 Biudžetinė įstaiga Vilniaus etninės kultūros centras Europos kontekstai

2940
Biudžetinė įstaiga Panevėžio miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka
Metai su K. Donelaičio "Metais"

2941 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras Šokio karuselė

2942 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras Kultūra - visiems!

2943 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras Bendraminčiai ir draugai

2944 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras Dainų šventė - tautos vienybės dvasia

2945 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras GYVOS SĖLIŲ TRADICIJOS

2946 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga Atvirukai iš muzikos šalies

2947 VšĮ "Musicus ictus" Paežerių dvaro festivalis

2948 BĮ Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla
Tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis "Impresijos": "Muz užaugino 

Klaipėda"

2949 VšĮ "Via Artis"
Aistės Smilgevičiūtės ir grupės "Skylė" naujo albumo "Tiltas" įrašymas, 

leidyba ir pristatymo koncertai

2950
Asociacija Vilniaus krašto tautodailininkų - meno 

kūrėjų bendrija
Meno kūrėjų organizacijos kūrybinė programa

2951 VšĮ Šiaulių universitetas Bevardė erdvė

2952
BĮ Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis 

choras "Polifonija"
"Išminčių kelionė" įrašymas ir leidyba

2953 VšĮ Azijos menų centras Paroda ir kūrybinės dirbtuvės

2954 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
Spektaklio "Pavasario linksmybės", pagal K. Donelaičio poemą "Metai" 

sukūrimas ir sklaida Lietuvos regionuose

2955 BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
Aštuonioliktasis kartų teatrų festivalis - kūrybinė laboratorija "Pienės 

pūkas 2014 - K. Donelaičiui"

2956
Asociacija Lietuvos spacialiosios kūrybos draugija 

"Guboja"
Edukacinių renginių ciklas vaikams ir jaunimui su negalia "Perliukai"

2957
Asociacija Lietuvos spacialiosios kūrybos draugija 

"Guboja"

Renginių ciklas žmonėms su negalia "Necionalinis "Spalvų muzikos" 

orkestras"

2958 Asociacija Kauno r. Raudondvario mišrus choras Raudondvario Juozo Naujalio mišrių chorų festivalis

2959 VšĮ "Modus projektai"
V-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis "DANCE 

REVOLIUTION 2014"

2960 VšĮ "Nerijaus Juškos mokykla" Baleto spektaklis "Mulen Ružas"

2961 VšĮ "Rašytojų klubas" Tęstinis renginių ciklas "Atverstos knygos puslapiai"

2962 Lietuvos nacionalinis muziejus
"Pagauk laisvės paukštę", skirtas Baltijos kelio 25-osioms metinėms 

paminėti

2963 Lietuvos nacionalinis muziejus
"Architektūros atodangos ir vizijos. Sigitas Benjaminas Lasavickas (1926-

1998)"

2964 Lietuvos nacionalinis muziejus Sūduvos folkloro festivalis "Žalias ąžuolėli"

2965 Lietuvos nacionalinis muziejus
"Lietuvos nacionalinio muziejaus ir ekspozicinių padalinių 

reprezentavimas virtualiose panoramose"

2966 Lietuvos nacionalinis muziejus "Lietuvos nacionalinio muziejaus veiklos sklaida"



2967 Lietuvos nacionalinis muziejus Leidinys "Dvidešimt šešeri metai su Ruščicu"

2968 Lietuvos nacionalinis muziejus Leidinys "Pinigai Lietuvoje"

2969 Lietuvos nacionalinis muziejus Leidinys "Paštas Lietuvoje 1850-1940 metais"

2970 Lietuvos nacionalinis muziejus

1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai- žymios 

asmenybės Lietuvos valstybės istorijoje ir kultūroje (2014 m. minime 

jubiliejines datas: Steponas Kairys- 135, Donatas Malinauskas- 145, 

Antanas Smetona- 140, Jurgis Šaulys- 135

2971 Lietuvos nacionalinis muziejus Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis "Atžalynas"

2972 Vilniaus dailės akademija "Keramika+spauda" (spausdintas vaizdas keramikoje)

2973 Vilniaus dailės akademija Tarptautinis vitražo simpoziumas "1+1"

2974 UAB "Zubizu projects" Lietuvos meno pristatymas elektroniniame leidinyje "Llamas' Valley"

2975 VšĮ "Užupio meno inkubatorius" Vėliavos virš Lietuvos

2976 VšĮ "ARGOSTUDIO"
Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis 

"APUOLĖ"

2977 VšĮ "ARGOSTUDIO"
Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis 

"JOTVOS VARTAI"

2978
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
Istorinio šokio diena Valdovų rūmuose

2979 Emilijos Pliaterytės atminimo draugija Jotvingių praeities takais

2980 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklių sklaida Lietuvos regionuose

2981 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras Spektaklio pagal J. T. Vaižganto "Dėdės ir dėdienės" sukūrimas

2982 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras Spektaklio pagal N. Erdmano "Savižudis" sukūrimas

2983 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vaikiškų spektaklių sklaida Lietuvos 

regionuose

2984 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras Edukacinė programa regionų moksleiviams "Lietuvių literatūra teatre"

2985 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklių pristatymas užsienyje

2986 Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija Baltijos šalių mados festivalis IKRA MADA

2987 Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija "Lavinamasis žaidimas "Baltų raštai"

2988 Šakių kultūros centras Mano vasara Šakiuose

2989 Šakių kultūros centras
Respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvų sambūris "Ievaro 

tiltu-2014"

2990 VšĮ "Rašytojų klubas" Tęstinis renginių ciklas "Salvete, juvenes"

2991 Folkloro ansamblis "Laukis" Etno vakaronės Šalčininkų r. mokyklose

2992 R. Norkaus "Santaros" leidykla Joachimas Liutauras Chreptavičius. Apie gamtos tvarką

2993 VšĮ "Meno ekspansija" Muzikinių programų ciklas "Lietuvos Muzikos Riteriai"

2994 Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus "Alka"
Taikomosios ir vaizduojamosios dailės eksponatų prevencinis 

konservavimas ir restauravimas ekspozicijų atnaujinimui

2995 VšĮ "Kultūrinės ir organizacinės idėjos"
Japonijos scenos meno pasirodymų ciklas "Tekančios saulės scena" 

Japonijos kultūros festivalio "nowJapan" erdvėje

2996 VšĮ "Revoliucijos idėja" "Raktinis kadras"

2997 Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
"Šlapelių gyvenimas- mūsų gyvenimas: kultūriniai edukaciniai užsiėmimai 

Šlapelių namuose"

2998
Visuomeninė organizacija "Architektūros studentų 

klubas"
Sikon XXVII

2999 VšĮ Lietuvos energetikos muziejus Nuotraukų albumas "Vilniaus elektrinė nuotraukose 1903-2013 m."

3000 VšĮ Kamerinio choro "Brevis" studija

"Erdvinio garso CD "Marco Scacchi- mokinys ir mokytojas. XVII a. 

kompozitoriaus Marco Scacchi ir jo amžininkų bažnytinė muzika" 

pakartotinis papildytas leidimas

3001
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ

Baltijos koncertų ekspresas 2014, muzikos mainai tarp Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos valstybinių koncertinių organizacijų

3002
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 

BĮ
Lietuva - Kinija, muzikos mainai 2014

3003 VšĮ "Claviola" Eksperimentinis muzikos cechas

3004 VŠĮ "Chamber music projects" Svečiuose kvartetas! Nuo J. Naujalio iki G. Kuprevičiaus

3005 Mildos Knyzelienės įmonė, IĮ Atviros kalviškos ekspozicijos Užventyje kūrimas

3006 Pakražančio kultūros centras, BĮ
Regioninė sūrių šventė "Jurgis, Jorgis ir Jurgelis - skamba jis visom 

tarmelėm"

3007
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras, BĮ
Edukacinių renginių ciklas "Iš močiutės skrynios"

3008 VšĮ "Kopėčios" Tarptautinis dailės pleneras "Raigardas 2014"

3009 Žemaičių krašto etnokultūros centras, BĮ Lietuvininikų ir žydų kultūros pėdsakai Žemaitijos pasienyje

3010
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka
Biblioteka + skaitymas - trumpiausias kelias į tobulėjimą

3011
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras, BĮ
Baroko operos kursai Kražiuose - Kražių opera 2014

3012
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 

centras, BĮ
Intensyvūs operos atlikėjų kursai Kražiuose

3013
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji 

biblioteka, BĮ
Penktieji Žemaitės skaitymai ir Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas



3014
Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras", 

asociacija
Klaipėdos krašto kompozitorių chorinių kūrinių rinktinė

3015 Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras Iš praeities į ateitį

3016 Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras Amatą sunku išmokti, bet išmokęs gali šokti

3017 Kupiškio etnografijos muziejus, BĮ Seserų Glemžaičių XIX a. pab. - XX a. pr. tekstilės rinkinys II d.

3018 Kupiškio etnografijos muziejus, BĮ
Dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų paroda - 

konkursas

3019 Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB Vardan tos! Kiekvienas iš mūsų galime daugiau

3020 VšĮ Music Mills Lietuvių muzikos magija - II

3021 UAB "Intelligent Mind" "Etninės kultūros vertybės - čia ir dabar"

3022 UAB "Intelligent Mind" TV rubrika "Iš kartos į kartą"

3023 Lietuvos kinematografininkų sąjunga
Lietuvos kinematografininkų sąjungos 2014 m. kūrybinės programos ir 

veikla

3024 Lietuvos tautodailininkų sąjunga Lietuvos tautodailininkų sąjungos fondų parodos Vilniuje

3025 Lietuvos tautodailininkų sąjunga Respublikinis tęstinis tapytojų pleneras Kernavėje

3026 Lietuvos tautodailininkų sąjunga Lietuvos etnografinių regionų tautodailės pristatymas Vilniuje

3027 Leidykla "Sofoklis"
F.Scotto Fitzeraldo apsakymų rinkinio "Sugautas šešėlis" vertimas ir 

leidyba

3028 Leidykla "Sofoklis" J.M.Coetzee kūrinio "Jėzaus vaikystė" vertimas ir leidyba

3029 Leidykla "Sofoklis" Širdžių čempionas: V.Aleknos biografijos leidyba

3030 Leidykla "Sofoklis"
Therese Anne Fowler knygos "Z.Romanas apie Zeldą Fiedžerald" vertimas 

ir leidyba

3031 Leidykla "Sofoklis" Giedrės Bilbokaitės knygos vaikams "Kristupo kelionės" leidyba

3032 Leidykla "Sofoklis" Florian Illies knygos "1913-ieji. Šimtmečio vasara" vertimas ir leidyba

3033 VšĮ "Šiaurės Jeruzalė" Litvakų meno kūriniai privačiose kolekcijose Lietuvoje

3034 Meno ir amatų mėgėjų klubas "Pernakta" "Sukurk savo Vilnių"

3035 VšĮ "Studija TVIP" Spektaklio "24 valandos iš moters gyvenimo" sklaida Lietuvos regionuose

3036 VšĮ "Sakralus menas" "Šventieji paveikslėliai: komunikacijos priemonė ir kultūros reiškinys"

3037 Kultūros paramos fondas "Rūta"
Edukacinė programa moksleiviams-Įdomioji muzikos istorija su Viktoru 

Gerulaičiu

3038 VšĮ "Visagino atspindys" Tarptautinis festivalis "Gruzijos teatro dienos"

3039 VšĮ "Visagino atspindys" IX Tarptautinis monospektaklių festivalis "Atspindys"

3040 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Catalin Dorian Florescu knygos "Jakovas nusprendžia mylėti" vertimas ir 

leidyba

3041 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
J.W.Goethe's knygos "Vilhelmo Meisterio mokymosi metai" vertimas ir 

leidyba

3042 UAB leidykla "Gimtasis žodis"
Neil McKenna knygos "Slaptas Oscaro Wild'o gyvenimas" vertimas ir 

leidyba

3043 UAB "Versus aureus" leidykla
Alfonso Bieliausko knygos "Joks, arba Rugsėjy, kai išplaukia laivai" 

leidyba

3044 UAB "Versus aureus" leidykla Jūratės Račinskaitės knygos "Kiekvieną dieną į kitą dieną" leidyba

3045 UAB "Versus aureus" leidykla Kazio Almeno knygos "Trispalvė Iljičiui" leidyba

3046 UAB "Versus aureus" leidykla Raimondo Kašausko knygos "Sirenų dainos" leidyba

3047 UAB "Versus aureus" leidykla Vydo Asto knygos  "Sukilimas" leidyba

3048 UAB "Versus aureus" leidykla Gintaro Byčiaus knygos "Aukso orda" leidyba

3049 UAB "Versus aureus" leidykla Alfredo Guščiaus knygos "Savistaba ir nuostaba" leidyba

3050 UAB "Versus aureus" leidykla Nijolės Kliukaitės - Kepenienės knygos "Realybės šou - mokykla" leidyba

3051 UAB "Versus aureus" leidykla Romualdo Lankausko knygos "Kas nutiko ponui X" leidyba

3052 UAB "Versus aureus" leidykla Alfonso Jono Navicko knygos "Su tavimi" leidyba

3053 UAB "Versus aureus" leidykla Ritos Lunskienės knygos "Aušros karūna" leidyba

3054 UAB "Versus aureus" leidykla Algio Kuklio knygos "Demonų knyga" leidyba

3055 UAB "Versus aureus" leidykla Teodoro Četrausko knygos "Mekenija" leidyba

3056 UAB "Versus aureus" leidykla Jono Mačiukevičiaus knygos "Rozalijus sugrįžo" leidyba

3057 UAB "Versus aureus" leidykla Tilės Vakarės knygos "Įkaitės" leidyba

3058 UAB "Versus aureus" leidykla Leonardo Andriekaus knygos "100 eilėraščių" leidyba

3059 UAB "Versus aureus" leidykla Ramūno Čičelio knygos "Bohemijos fragmentai" leidyba

3060 UAB "Versus aureus" leidykla
Daivos Dapkutės knygos "Lietuviškos širdies ambasadorius". Juozas 

Bachunas-Bačiūnas" leidyba

3061 UAB "Versus aureus" leidykla
Ingridos Jakubavičienės knygos "Seserys: Sofija Smetonienė ir Jadvyga 

Tūbelienė" leidyba

3062 UAB "Versus aureus" leidykla
Dalios Kuizinienės knygos "Lietuvybės sergėtojas. Stasio Barzduko 

veikla" leidyba

3063 UAB "Versus aureus" leidykla Rainer Maria Rilke knygos "Vorpsvedė" vertimas ir leidyba

3064 UAB "Versus aureus" leidykla
Ludwik Hass knygos "Laisvoji mūrininkystė Vidurio Rytų Europoje 

XVIII-XIX a." vertimas ir leidyba

3065 UAB "Versus aureus" leidykla
Kęstučio Skrupskelio knygos "Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis" 

leidyba

3066 UAB "Versus aureus" leidykla Astos Petraitytės knygos "Daniela ir Stasys Lozoraičiai" leidyba



3067 UAB "Versus aureus" leidykla Egidijaus Aleksandravičiaus knygos "Prieš aušrą" leidyba

3068 UAB "Versus aureus" leidykla
Jono Avyžiaus knygos "Sodybų tuštėjimo metas" leidyba (su A. Každailio 

iliustracijomis)

3069 UAB "Versus aureus" leidykla Viktoro Aleknos knygos "Salomėja" leidyba

3070 UAB "Versus aureus" leidykla Salar Abdoh knygos "Teheranas temstant" vertimas ir leidyba

3071 UAB "Versus aureus" leidykla Antano Šileikos knygos "Pirkiniai išsimokėtinai" vertimas ir leidyba

3072 UAB "Versus aureus" leidykla Tamas Dobozy knygos "Apgultis 13" vertimas ir leidyba

3073 UAB "Versus aureus" leidykla Algimanto Balio knygos "Ateities dar nėra" leidyba

3074 UAB "Versus aureus" leidykla "Baltoji lelija. Lietuviškos pasakos" leidyba

3075 UAB "Versus aureus" leidykla Dainos Opolskaitės knygos "Aš, Beatričė" leidyba

3076 UAB "Versus aureus" leidykla Salvinijos Petrulytės knygos "Kamanė Zumzumė ir Tingulys" leidyba

3077 KĮ valstybinis choras "Vilnius" IV Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis 2014

3078 KĮ valstybinis choras "Vilnius"
Muzikinė - literatūrinė kompozicija "Susitikimai su Kristijonu Donelaičiu" 

2014

3079 KĮ valstybinis choras "Vilnius" Lietuvos choro meno sklaida užsienyje

3080 VšĮ Pažaislio muzikos festivalis XIX Pažaislio muzikos festivalis

3081 Vilniaus kultūros centras Folkloro ansamblio Jorė koncertai su džiazo muzikantais

3082 Vilniaus kultūros centras Gdansko kultūros dienos Vilniuje 2014

3083 Vilniaus kultūros centras Ramiojo vandenyno/Azijos šalių virtuvių dienos 2014

3084 Vilniaus kultūros centras LRT vaikų choro koncertai, skirti choro 35 m. kūrybinės veiklos jubiliejui

3085 Žemaičių dailės muziejus
Žemaičių dailės muziejaus-kunigaikščių Oginskio rūmų ekspozicijos 

atnaujinimas II dalis

3086 Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka Keturi kart keturi

3087 VšĮ Kultūros meniu Algio Griškevičiaus kūrybos pristatymas Nord Art 2014 m.

3088 VšĮ Kultūros meniu Arturo Valiaugos kūrybos sklaida užsienyje

3089 VšĮ Kultūros meniu Mano ABC

3090 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Rimvydo Stankevičiaus eiliuotos pasakos mitologinių lietuvių liaudies 

sakmių motyvais Pūgos durys išleidimas

3091 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Aušros Kaziliūnaitės  poezijos knygos Naktis be paukščių išleidimas

3092 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Pauliaus Norvilo poezijos knygos "Buitinė" išleidimas

3093 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Edita Barauskienė Tolminkiemio sodininkas

3094 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Rimantas Černiauskas "Tolminkiemio istorijos"

3095 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Vytauto Rubavičiaus kultūros tyrinėjimų knygos "Vėluojanti savastis" 

išleidimas

3096 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Justinas Sajauskas "Suvalkiečių karas"

3097 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Vainiaus Bako poezijos knygos "Kas vėjo- vėjui" išleidimas

3098 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Nacionalinės premijos laureato poeto Vlado Braziūno poezijos 

knygos"Stalo kalnas" išleidimas

3099 VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Gintaro Bleizgio poezijos knygos "išsikvėpink mirtie kai sėlinsi manęs" 

išleidimas

3101 Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija Respublikinis tapytojų pleneras Vidiškių dvare

3102 VšĮ "ARTIS TOTUS" Albumas "Atodūsiai" -portretai ir ese

3103 Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2014 metų kūrybinė programa

3104 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Atminimų albumai Lietuvos raštijos saugyklose: katalogas

3105 UAB "TV ir kino projektai" Kassavaitinės TV laidos apie kiną "Kino gidas"

3106 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga "Muzikuokime drauge-2014" -IV tarptautinė-edukacinė stovykla Biržuose

3107 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga "Prancūziškos impresijos"

3108 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga MUSICA MAGNA- bendri Lietuvos muzikų ir regionų atlikėjų koncertai 

3109 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rimanto Janeliausko monografijos "Unidentified Musical Cycies by 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis" leidyba

3110 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Jono Vytauto Bruverio knygos "muzikos žemėlapio keliais" leidyba

3111 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Liucijos Drąsutienės knygos "Fortepijono pedagogikos puslapiai (XX 

amžius)" leidyba

3112 VšĮ "Vilniaus festivaliai" "Kultūros naktis 2014"

3113 VšĮ "Skalvijos" kino centras Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis 2014

3114 VšĮ "Skalvijos" kino centras Režisieriaus Romano Polanskio filmų retrospektyva

3115 Tarptautinių kultūros programų centras Lietuvos vaikų knygų iliustracijų paroda Prancūzijoje

3116 Kauno vokiečių kultūros draugija "Pažink savo miestą"

3117 VšĮ "Rašytojų klubas" Tęstinis projektas "Donelaičio skaitymai / Metų skaitymai"

3118 VšĮ Liaudies instrumentų ansamblis "VAIVORA" Knygos "Tautos skambesiai" leidyba

3119 VšĮ Liaudies instrumentų ansamblis "VAIVORA" Valanda su kanklėmis

3120 VšĮ "Skalvijos" kino centras "Skalvijos" kino akademija

3121 VšĮ "BITUTĖS ŽURNALAS" Kūrybos nektaras vaikams

3122 VšĮ "Vilniaus medija" "Unikalaus paveikslo istorija. Fiksavimas skaitmenine forma"

3123
Tarptautinio muzikos festivalio "Visagino country" 

centras
21-as Tarptautinis muzikos festivalis "Visagino country"



3124 Visagino kultūros centras "Smėlio galia"

3125 Visagino kultūros centras "Tradicinio muzikavimo kursai Visagine"

3126 VšĮ Pasaka mieste "Fashion Camp"

3127 VšĮ "Verslas ar menas" "Skaitau akimis ir pirštais"

3128 VO "Poetinis Druskininkų ruduo" Poetinio Druskininkų rudens Almanachas 2014

3129 Kūrybinės veiklos centras "Harmonija" "Puoselėjame kūrybiškumą"

3130 VO vaikų ir jaunimo dienos centras "Mūsų nameliai" "Pažink meną linksmai"

3131 Kauno tautinės kultūros centras Tarptautinis vaikų folkloro festivalis "Baltų raštai 2014"

3132 Kauno tautinės kultūros centras
Tarptautinis XXIX folkloro festivalis "Atataria lamzdžiai 2014", skirtas 

Teatrų metams

3133 Kauno menininkų namai
Edukacinis profesoriaus, kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 

muzikinių pokalbių ciklas "Kitokios muzikos link"

3134 Maironio lietuvių literatūros muziejus
"Neskelbti Maironio rankraščiai: tekstai jaunimui ir visuomenei" (tęstinis 

projektas, 2 sąsiuviniai)

3135 VšĮ Teatras ATVIRAS RATAS
Psihoterapinis asmeninių patirčių spektaklis "Žmogus, nužudęs gulbę" 

(darbinis pav.)

3136 VšĮ Teatras ATVIRAS RATAS Teatro Atviras Ratas spektaklių sklaida regionuose

3137 Joniškio kultūros centras Kūrybiškumo ugdymo programa su "Bendraamžiais"

3138
Vaikų ir jaunimo ugdymo edukacinis informacijos 

centras
Metalo meno paroda ir simpoziumas "Metalo metamorfozės '13"

3139 Joniškio kultūros centras Jaunųjų kinomanų kūrybinė stovykla "Vaizdų tiltai"

3140
Vaikų ir jaunimo ugdymo edukacinis informacijos 

centras
"Jaunųjų talentų mugė"

3141 Alytaus dailės mokykla "Iš performanso į skulptūrą ir iš skulptūros į performansą"

3142 Žagarės regioninio parko direkcija Leidinio, skirto Naujosios Žagarės dvaro istorijai, parengimas

3143 Šiaulių kino meno klubas Šiaulietiškų filmų festivalis "Filmuoja Šiauliai"

3144 VšĮ "Ars cantus" "Palangiškiai - Palangai"

3145 VšĮ "Ars cantus" "Sveika, panele muzika!"

3146 Šiaulių kino meno klubas "Senas kino projektorius"

3147 Lietuvos meno kūrėjų asociacija Lietuvių kultūra ir menas pasaulio lietuviams

3148 Asociacija "Aikas Žado"
„Pažintinės architektūros vystymas – mokymuisi ekspozicų įrenginių 

įdiegimas Gyvame muziejuje Aikas Žado“

3149 Baltų centras Baltų kultūros raiška šiandienos sociokultūriniame pasaulyje

3150 VšĮ "Užtaisas" Vaikų ir jaunimo įdomaus laisvalaikio programa "Spindi"

3151 VšĮ Natų knygynas Dalyvavimas Pasaulinėje muzikos parodoje Musikmesse 2014

3152 VšĮ Natų knygynas Natų knygyno svetainės - katalogo kūrimas, informacijos sklaida

3153 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Edukacinė programa - paskaitų ciklas visuomenės dvasinės sveikatos 

gerinimui "Žaliuojantis medis" Zarasų viešojoje bibliotekoje

3154 Lietuvos dailininkų sąjunga Leonardas Tuleikis "Tapybos refleksijos"

3155 VšĮ Vilniaus festivaliai Naujų muzikos kūrinių sukūrimas - nuo inicijavimo ir įgyvendinimo

3156 BĮ Kupiškio etnografijos muziejus Aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis - Dėdė

3157 VšĮ "ART GATE" Lietuvos kultūros įvaizdžio stiprinimas Rusijoje

3158 VšĮ "ART GATE" Muzikinė Gustavo enciklopedija

3159 VšĮ Kultūrinių projektų centras Kino edukacijos projektas vaikams ir jaunimui "Kino busas"

3160 Asociacija Meno ir amatų mėgėjų klubas "Pernakta" Archeologinis paveldas jūsų regione

3161
Vilniaus viešosios žydų bibliotekos Labdaros ir 

paramos fondas
Simono Malkeso knygos "Teisuolis iš Wehrmachto" leidyba lietuvių kalba

3162 VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Tarptautinė konferencija "Muzikinio modernizmo tapsmas Rytų Europoje 

(1900-1940): parataksinio komparatyvizmo požiūris"

3163 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga SUSIPAŽINKIME - 6 susitikimų ciklas Vilniaus rotušėje

3164 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga "Dainuoja Vaclovas Daunoras" - 2 CD komplektas

3165 Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga Lietuvos - Italijos vokalo ir vargonų muzikos festivalis "Durys į saulę"

3166 VšĮ "Meno alchemija" Spektaklio "Namo..." pastatymas

3167 VšĮ "Meno alchemija" "Tarsi kine..."

3168 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras Dar pašokim ir pagrokim

3169 BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras "ZALVYNĖ" - mūsų vaikams

3170 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Intensyvūs kursai "Kompozitorius ir choreografas: šiuolaikinė 

bendradarbiavimo samprata ir pritaikomumas universitetinėms studijoms"

3171 Lietuvos liaudies buities muziejus LLBM bažnyčios molbertinės tapybos eksponatų restauravimas

3172 Panevėžio muzikinis teatras
W. A. Mozart "Requiem"- išminties ir tragizmo kupina poema apie 

gyvenimą ir mirtį

3173 Panevėžio muzikinis teatras Karl Millocker operetės GASPARONĖ pristatymas

3174 VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras Tradicinis 36-asis festivalis "Lietuvos teatrų pavasaris- Kaunas 2014"

3175 Vilniaus žolės riedulio klubas "VILNIUS" Knygos "Juokas juokais" leidyba

3176 UAB "Julia Janus" Julia Janus žurnalas "Mada ir Maistas"

3177 Žemaitijos dailininkų sąjunga "Žemaitija mūsų širdyse ir paveiksluose"

3178 Klaipėdos miesto dailės klubas "Guboja" "Klaipėdos kultūrinis žemėlapis II"



3179 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Naujojo cirko savaitgalis

3180 VšĮ "RAMYBĖS kultūros centras" Teatralizuoti poezijos ir literatūros skaitymai "Atverskime knygą kartu"

3181 MB "Doctor Anima" "ABČ"

3182 VšĮ "OPEROMANIJA" Šiuolaikinės operos "Geros dienos!" DVD sukūrimas ir leidyba

3183 VšĮ "OPEROMANIJA" 7-osios tarptautinės šiuolaikinės operos kūrybinės dirbtuvės

3184 VšĮ "Per Musica" Nelieskite mėlyno gaublio

3185 VšĮ Baroko operos teatras Georgas Friedrychas Hendelis "Prisikėlimas"

3186 Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka Moksliukai- madingi: mokslinės literatūros bumas

3187
Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas 

"Pagalba Lietuvos vaikams"

Mtislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba Lietuvos 

vaikams" gastrolės Vokietijoje

3188 Salos etnokultūros ir informacijos centras Klojimo teatrų šventė "Nendrynų raganėlė"

3189 Teatras-studija "Theaomai" Spektaklio "Kaip višta ėjo viso pasaulio gelbėti" sklaida Lietuvoje

3190 UAB "SAVAS TAKAS" IR KO Knyga vaikams "Kas yra už mėlyno kalno"

3191 Ukmergės kultūros centras Etninės kultūros pažinimo ir populiarinimo programa "Mano kraštas"

3192 Lietuvos Kraštotyros draugijos Kelmės skyrius Brošiūros "Kelmės krašto mediniai kryžiai ir koplytstulpiai" leidyba

3193
Ukmergės karo istorijos klubas "1 - as LDK Didžiojo 

Etmono pėstininkų regimentas"

"XIII tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis "Vilkmergės (Deltuvos) 

mūšis 1812-2014 m."

3194 Žemaitijos nacionalinio parko direkcija Kūrybinė stovykla "Menininkų dirbtuvės Beržore"

3195 Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kūrybinė integracija: knygrišyba, atvirlaiškio ir teksto kūrybos pradmenys

3196 VšĮ "Vandens bokštas" Performanso festivalis "Simbolis" (tęstinis projektas)

3197 VšĮ "PRO S" Studija TV laidų ciklas "Teatrų metai"

3198 VšĮ "Socialiniai partneriai" "Kultūros skoniai"

3199 VšĮ "Meno dienos"
Leidinio "Nacionalinio kino tapatybė: raida, asmenybės, kontekstai" 

koncepcijos parengimas

3200 Rietavo savivaldybės kultūros centras Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis "Teatro dienos Rietave-2014"

3201 Maironio lietuvių literatūros muziejus "Laiškai žmonėms ir apie žmones"

3202 Kauno folkloro klubas "Gilė" Kūrybinė stovykla "Gyvoji etninė kultūra"

3203 Nacionalinis Kauno dramos teatras Meno kūrinių fiksavimas, leidyba ir sklaida

3204 Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Alėja einantis Šeinius"

3205
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
"Jonas Petruitis. Mūsų žygiai" leidyba

3206
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos Kazimieras Umbražiūnas. Nervų karas" leidyba

3207
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
"Karas ateina į Lietuvą: 1914-1915 metai"

3208
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Pranas Ancevičius. Varšuva karo ugny" leidyba

3209
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Vaclovas Širvys. Pasaulis mus prakeikė" leidyba

3210
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Konstantinas Aris. Mano ekspedicijos" leidyba

3211
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"

Knygos "Jonas Marcinkevičius. Reportažai iš Lietuvos ir jos laikinosios 

sostinės" leidyba

3212
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Antanas Vaičiulaitis. Nuo Sirakūzų iki Šiaurės elnio" leidyba

3213
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Pulgis Andriušis. Laivas linksmybių" leidyba

3214
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Remigijus Misiūnas. Parduota vasara" leidyba

3215
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Aloyzas Baronas. Vieniši medžiai" leidyba

3216
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Neil Gaiman. Odas ir šerkšno milžinai" vertimas ir leidyba

3217
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"
Knygos "Terry Pratchett. Džonis ir bomba" vertimas ir leidyba

3218
VšĮ Leidybos ir edukacijos centras "BONUS 

ANIMUS"

Knygos "Maryna ir Serhiy Djačenko. Karalystės raktas" vertimas ir 

leidyba

3219 VšĮ "Beribė"
Individualių kūrybinių metodologijų pristatymas ir tęsimas Otis 

rezidencijoje Los Angele

3220 VšĮ "Beribė"
Jurgio Paškevičiaus personalinės parodos ir performansų programos 

pristatymas Meksiko mieste

3221 VšĮ "Vikingų kaimas"
Kultūrinės edukacijos programa moksleiviams "Turėjo liepa devynias 

šakas"

3222 Vilniaus dailės akademija

VDA Fotografijos ir medijos meno katedros leidybinis projektas - knyga. 

Jaunųjų menininkų (katedros absolventų ir studentų) kūryba 2000 - 2014 

m.

3223 VšĮ "Meno alchemija" "Aktorystės alchemija" (pavasario ir vasaros sesijos)



3224
BĮ Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
Leidinio "Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga" 3 knygos leidyba

3225 BĮ Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės festivalyje "Vaidiname 

žemdirbiams"

3226 BĮ Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės tarptautiniame festivalyje 

"Smolenskij kofček" Rusijoje, Smolensko mieste

3227 BĮ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Naktis bibliotekoje"

3228 BĮ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Dr. Boriso Efroso 100-ųjų gimimo metinių minėjimas"

3229 BĮ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Per vaizdą/ per žodį"

3230 BĮ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Laiko ratas" (tęstinis projektas)

3231 BĮ Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Knygos teatras - žaidimas žodžiu ir forma"

3232
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų 

namai
"Pasidainavimai su Veronika"

3233
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų 

namai
Literatūros šventė "Literatūrinės Vilniaus slenktys"

3234
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų 

namai
Renginių ciklas "Jie su Vilnija suaugę"

3235 BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras "Animacijos karavanas. Mažosios miesto legendos"

3236 UAB Jungtiniai Baltijos projektai Vaizdo ir garso klipai Teatrų metams pažymėti

3237 BĮ Vilkaviškio krašto muziejus
Vilkaviškio krašto muziejaus eksponatų (XIX a. pab. komodos, dviejų 

kedėdžių) restauravimas ir pristatymas visuomenei

3238 VšĮ "Pradas Media" "Music Week"

3239 BĮ Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka Edukacinė programa vaikams ir jaunimui "Metų ratu su K. Donelaičiu"

3240 UAB Baltic Productions "Nusikaltimai ir nelaimės"

3241 BĮ Vilkaviškio krašto muziejus
Istorinių apybraižų knyga "Dingusios tautos pėdsakais" (Iš Vilkaviškio 

žydų istorijos)

3242 VŠĮ Klounų teatro studija Mažasis cirkas

3243 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Animuotas Vilnius

3244 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Lietuviškų tradicijų raiška Gruzijoje

3245 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Tautosakos ir tautodailės konkursas "LELIUMOJ"

3246 BĮ Vilniaus etninės kultūros centras Vaikų ir jaunimo folkloro šventė "Saulytė"

3247 Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
Renginių ciklas "Gyvosios kultūros festivalis Panevėžio regiono 

architektūrinio paveldo objektuose"

3248 "Moris Public" "Shilta muzika"

3249 VšĮ Knygynas "KEISTA" Skaitau, vadinasi, rašau

3250 VšĮ "Sandėlis" Gatvės meno festivalis "NYKOKA"

3251 Roderick F. Tuck labdaros ir paramos fondas "Jaunųjų talentų orkestras"

3252 Šilalės miesto bendruomenės centras Liaudiškų kapelų respublikinė šventė JURGINĖS - 2014

3253 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Albumo "Vilnius ženkluose" leidyba

3254
Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir 

folkloro klubas "PROSVIT"
"Kristijonas Donelaitis ir jo laikas"

3255 Kino centras "Garsas" Tarptautinis filmų festivalis "Europos kinas ir dieną, ir naktį"

3256 Kino centras "Garsas" "Nacionalinis kinas"

3257 Kino centras "Garsas" Trumpametražių filmų festivalis "AŠ+MIESTAS=KINAS"

3258 Kino centras "Garsas" "Mažosios paslaptys"

3259 Anykščių menininkų asociacija "PAŠTO TRAKTAS"

3260 VšĮ Klounų teatro studija Poetinės klounados sklaida Lietuvoje

3261 Anykščių menų centras Tarptautinis pleneras "Anykščiai - angelų miestas"

3262 Anykščių menų centras "Dvasingos muzikos versmė"

3263 Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Tarptautinio projekto "Muziejų naktis 2014" renginys "Būki čia ir dabar: 

paskęski mandalos virpėjime"

3264 Anykščių menininkų asociacija "RUDENS LYGĖ"

3265 VšĮ Evaldo Janso studija Tarpdisciplininio meno pristatymas internete "Jansas TV"

3266 VšĮ "Joni Art" Vaikų animacijos edukacinė programa "PASAKOS"

3267 VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra Vilniaus istoriniai amatai ir paveldas

3268 VšĮ GM Gyvai "Pažink Lietuvą iš naujo"

3269 UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"
"Šv.ses.M.Faustinos Kowalskos knygos "Dienoraštis: Dievo 

gailestingumas mano sieloje" leidyba

3270 Choras "BEL CANTO" "Mūsų protėvių dainos kitaip. Dainuojame džiazą"

3271 Viešoji įstaiga Šv. Jono gatvės galerija

Laisvės ribos I etapas (Trijų matavimų dailės kūrinių sukūrimo konkursas 

kūrybinės dirbtuvės ir paroda). Tęstinis projektas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 100 metų jubiliejui

3272
Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos 

fondas

Leidinys "Tėvo Stanislovo palikimas. Liturginių rūbų rinkinys". 

Parengiamieji darbai

3273 Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija "Skaitymo populiarinimas šeimoje"

3274 Neįgaliųjų Naujasis teatras "Teatras, kuriam rūpi kiekvienas"

3275 Vilniaus dailės akademija Migrating Art Academies. Displace



3276 Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga
Leidinio "Kultūros paveldo vertybių tyrinėjimai ir restauravimas 

Lietuvoje. 2012-2013m." leidyba

3277 VšĮ "Rašytojų klubas" Tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris

3278 VšĮ "Surdologijos centras" Lietuvos Respublikos himnas gestų kalba

3279 VšĮ SIGUTĖ TRIMAKAITĖ IR KO Muzikos festivalis "Jauni jauniems 2014"

3280 UAB "Vilniaus kino klasteris"

Regioninių kultūros centrų bei kūrybinių industrijų atstovų tarpsektorinio 

bendradarbiavimo skatinimo projektas, kuriant skaitmenizuotų kino erdvių 

tinklą regionuose

3281 Vilniaus etninės kultūros centras Kodas "Lietuva"

3282 Vilniaus etninės kultūros centras XLII tarptautinis folkloro festivalis 'Skamba skamba kankliai"

3283 Vilniaus etninės kultūros centras Kaziuko pramogos

3284 Vilniaus etninės kultūros centras Sodų rišimo stovykla "Sodo rėda" vaikams ir jaunimui

3285 Vilniaus etninės kultūros centras Koncertas "Vidury lauko grūšelė"

3286 Vilniaus etninės kultūros centras Pavasario ir rudens lygiadienio renginiai "Šventaragio ugnys"

3287 Vilniaus etninės kultūros centras CD "Pasakos su dainuojančiais intarpais"

3288 Vilniaus etninės kultūros centras "Kon saka"

3289 Vilniaus etninės kultūros centras Edukacinė programa "Saulės ratu, metų taku"

3290 Vilniaus etninės kultūros centras Informacinio leidinio ETNO Vilnius

3291 Naujosios Akmenės muzikos mokykla "Subatvakaris"

3292
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos labdaros ir 

paramos fondas
"Stebuklingas strykas 2014"

3293
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos labdaros ir 

paramos fondas
Dailės festivalis "Akmenės krašto spalvos"

3294 Naujosios Akmenės muzikos mokykla
Naujosios Akmenės meno mokyklos pastato rekonstravimo projektas: 

Akmenės jaunųjų architektų meno dirbtuvės

3295 VšĮ "ART GATE" "Piano.lt vasaros festivalis 2014"

3296 VšĮ Klaipėdos lėlių teatras
"Interaktyvaus lėlių spektaklio pagal Luiso Kerolio "Alisa stebuklų šalyje 

ir veidrodžių karalystėje" sukūrimas ir pristatymas"

3297 VšĮ "Europos žmogaus teisių fondas" Albumas "Vilnius ir jo apylinkės tarpukaryje"

3298 Rokiškio krašto muziejus Konferencija "Pirmasis pasaulinis karas ir jo įtaka Rokiškio raidai"

3299 Rokiškio krašto muziejus "Golgotos keliu"

3300 Valstybinis jaunimo teatras
Spektaklio jaunimui sukūrimas pagal amerikienčių dramaturgo Carlos 

Murillo pjesę "Tamsus žaidimas arba istorijos jaunuoliams"

3301 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka "Keliaujantis menas 2014"

3302 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka "Knygų personažai atgyja"

3303 Kauno rajono Vilkijos kultūros centras Vasaros kūrybinė - edukacinė stovykla "Saulėgrąža" 2014

3304 Cirkliškio kaimo bendruomenė "Žiburys" "Cirkliškio dvaro amatai"

3305 Kauno kolegija Mobilios dizaino laboratorijos

3306 VšĮ MENŲ AGENTŪRA "ARTSCAPE" Teatro ugdymo projektas Lietuvos regionų vaikų globos namuose "Scena"

3307 VšĮ MENŲ AGENTŪRA "ARTSCAPE" "Lokacija: Vilnius"

3308 VšĮ MENŲ AGENTŪRA "ARTSCAPE" Edukacinės dirbtuvės ir koncertas "Muzika kitaip: Petras Vyšniauskas"

3309 VšĮ Judesio ir minties teatras
Irmos Bogdanovičiūtės ir grupės "Innuendo" debiutinio albumo įrašymas, 

išleidimas ir sklaida bei vaizdo klipo sukūrimas"

3310
Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras", 

asociacija
Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis

3311 Kelmės kultūros centras, BĮ
Folkloro festivalis "Ir pajauga žali leipa", skirtas Kelmės miesto 530 metų 

jubiliejui paminėti

3312 Kelmės kultūros centras, BĮ
Tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė "Dainuok pavasarį", skirta 

Kelmės miesto 530 metų jubiliejui paminėti

3313 Kelmės kultūros centras, BĮ VI akmentašių simpoziumas

3314 Kelmės kultūros centras, BĮ 27 - ieji žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursai

3315 Kelmės kultūros centras, BĮ
Edukacinių programų ciklas "Kelmės krašto tradiciniai amatai: perdavimas 

ir sklaida"

3316 Kelmės kultūros centras, BĮ Muzikos vakarų ciklas, skirtas Kelmės miesto 530 m. jubiliejui

3317 Kelmės kultūros centras, BĮ XXXIV Tradicinė liaudies meno šventė

3318 Kelmės kultūros centras, BĮ 3D edukacinis stalo žaidimas "Kelmės įkūrimas"

3319 Kelmės kultūros centras, BĮ "Pasiruokavima" (filmų naktis, skirta žemaičių kalbos išsaugojimui)

3320 Kelmės kultūros centras, BĮ K. Donelaitis - žvilgsniu į dabartį

3321 Kelmės kultūros centras, BĮ Kelmės krašto spalvos. Nykstančių kaimų takais

3322 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, BĮ
Leidinio "Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

inkunabulai: katalogas" leidyba

3323 VšĮ "DOMUS ARTIS" BSM TRIO CD plokštelės leidyba

3324 VšĮ "DOMUS ARTIS"
Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis, skirtas šiuolaikinės lietuviškos 

muzikos sklaidai "Muzikos ruduo 2014"

3325 VšĮ "Čiobreliai" Dokumentinio filmo apie Ringailių folkloro ansambį ir DVD išleidimas

3326 VšĮ "OPEROMANIJA" Kinemotografinis garso projektas



3327 Vilniaus kultūros centras, BĮ
2014 metų Kovo 11 - osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimo renginių programa

3328
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka, BĮ

Literatūriniai - muzikiniai renginiai "Vakaro poezija. Mėnesienos 

kuždesiai"

3329 Pasvalio krašto muziejus, BĮ Ekspedicija "Pažinkim daugiakultūrinį Pasvalio kraštą"

3330 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Juozas Erlickas "ĖJO KATINAS Į KINĄ" parengimas ir leidyba

3331 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"
Knygos Laura Sintija Černiauskaitė "ŽIEMA, KAI GIMĖ 

PAŠIAUŠTAPLUNKSNIS" parengimas ir leidyba

3332 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Alina Meilūnaitė "UŽŠALĘ TILTAI" parengimas ir leidyba

3333 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA"
Knygos Violeta Palčinskaitė "ATMINTIES BABILONAI" parengimas ir 

leidyba

3334 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Saulius Šaltenis "DEMONŲ AMŽIUS" parengimas ir leidyba

3335 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Mikalojus Vilutis "SRIUBA" parengimas ir leidyba

3336 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Giedrius Kuprevičius "KONCERTAS" parengimas ir leidyba

3337 Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" Knygos Mindaugas Nastaravičius "MO" parengimas ir leidyba

3338 VšĮ "Artsfera" "Knygos kine"

3339 Anykščių menininkų asociacija "Gatvės galerija 14"

3340 Grigiškių kultūros centras Mane išlingavo balta motušėlė

3341 Jono Vaitkaus fondas L. Vilkončiaus ir S. Gedos miuziklo "Eglė" pastatymas III etapas

3342 VšĮ Vilniaus keistuolių teatras
Keistuolių teatro muzikinių spektaklių vaikams 4 CD rinkinio leidyba. 

Keistuolių teatras. XXV. Kolekcija. 1 dalis

3343
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ALUMNI 

draugija
"Atsargiai, istorija"

3344 VšĮ "Artlora" "Pirmasis Lietuvos Statutas 1529 m." leidyba

3345 VšĮ "Artlora"
Birutė Valionytė Fotoalbumo "Didžioji Lietuva" ketvirtosios knygos 

leidyba

3346 Pasvalio krašto muziejus "Kuriame kartu"

3347 Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija "Intro musica"

3348 Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija Muzikos enciklopedija gyvai

3349 Lietuvos rusų dramos teatras
Arvydo Juozapaičio pjesės "Čiurlionis. Juodoji saulė" spektaklio 

pastatymas I etapas

3350 Lietuvos rusų dramos teatras Tom Stoppard "Atspindys" pjesės pastatymas

3351 Koncertinė įstaiga "Panevėžio garsas" Baltijos dūdos

3352 Jaunųjų talentų organizacija "Fenomen" "Jaunas žmogus - kūrybiška asmenybė"

3353 Lietuvos dailininkų sąjunga Panevėžio skyrius Tarptautinis meninio stiklo simpoziumas "GlassJazz"

3354 Jaunųjų talentų organizacija "Fenomen" "Anikė. Meilės istorija"

3355 VŠĮ Apeirono teatras Apeirono teatro spektaklis "Ištikimieji"

3356 Kupiškio etnografijos muziejus Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia - sakralinio meno lobynas

3357
Asociacija "RAUDONOS NOSYS. Gydytojai 

klounai"
Edukacinės cirko kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui

3358
Asociacija "Audiovizualinių menų industrijos 

inkubatorius"
NordBaltic Inkubatorius'14"

3359
Asociacija "Audiovizualinių menų industrijos 

inkubatorius"
Praktinių seminarų ciklas "Pirmojo filmo postprodukcija su AMII"

3360 VšĮ "Domus artis" "Šiuolaikinės lietuvių kompozitorių kūrinių CD plokštelės leidyba"

3361 Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika"
Tarptautinė choro muzikos kūrybinė laboratorija "Atrask naują, išgirsk 

naujai"

3362 Lietuvos Suzuki Asociacija IV-oji tarptautinė Suzuki vasaros stovykla Birštone

3363 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Lėlių teatras -džiaugsmas ir erdvė kūrybai-2"

3364 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Nuo vaikystės pasakų- į gyvenimą su knyga"

3365 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka "Nepažintas animacijos pasaulis"

3366 Šiaulių moksleivių namai Augame kartu su teatru

3367 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Kūrybinių industrijų plėtra Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje: audiogidų paslaugos papildymas ir atnaujinimas

3368 UAB "Namų aura" "Šiuolaikinių lietuvių menininkų porų kūryba"

3369 Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras "Matyti, klausyti, pažinti"

3370 Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras "Baltic Drumline"

3371 Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras Renginių ciklas "Saulė vis ratu"

3372 VšĮ choro studija "Ugnelė" Merginų choro "ViVa" dalyvavimas Pasaulinėse chorų žaidynėse

3373 VšĮ Socialinių mokslų kolegija Knyga apie tapytoją Liudviką Natalevičių

3374 VšĮ "Menų fabrikas" Baltijos keliui 25: vaizdo ir garso sintezė

3375 Lietuvos nacionalinis muziejus Lituanistinių eksponatų įsigijimas

3376 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Jono Zdanio poemos "Ikaro prisikėlimas" išleidimas

3377 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Amerikiečių kalsiko Edgaro Alano Po poezijos vertimų knygos išleidimas



3378 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Vytauto Stankaus poezijos knygos "Pūgos mechanizmas" leidyba

3379 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Aivaro Veiknio poezijos knygos "Paukštuko liudijimai" leidyba

3380 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Artūro Valionio knygos "Daugiau šviesos į mūsų vartus" leidyba

3381 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Rolando Rastausko 

poezijos rinktinės "Lengvoji atletika" išleidimas

3382 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Gintaro Patacko poemos "Mažoji dieviškoji Co" antrosios  dalies 

išleidimas

3383 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Romo Daugirdo poezijos knygos Dinozauro sklaida išleidimas

3384 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Nacionalinės premijos laureato Romualdo Granausko autobiografinės 

knygos "Trečias gyvenimas" išleidimas

3385 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Stasio Jonausko poezijos knygos "Laikas išeina pats" išleidimas

3386 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Giedrės Kazlauskaitės poezijos knygos "Meninos" išleidimas

3387 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Marcelijaus Martinaičio poetinio palikimo knygos išleidimas "Nenoriu 

nieko neveikti" 

3388 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Lietuviškų novelių antologinės knygos "Juodvarnis eglės viršūnėj"

3389 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Paulinos Žemgulytės eilėraščių rinkinio vaikams "Auksinio šiaudo lieptu" 

išleidimas

3390 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Rita Vinciūnienė. "Sveikas, Senjore"

3391 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Rimvydo Stankevičiaus esė knygos "Betliejaus avytė" išleidimas

3392 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Jolitos Skabliauskaitės romano "Žiežulė" išleidimas

3393 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Aldonos Ruseckaitės romano "Kaip žaibas" išleidimas

3394 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Pirmoji prozos knyga

3395 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Pirmoji poezijos knyga

3396 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Donato Petrošiaus eilėrasčių rinkinio vaikams "Baimynas" išleidimas

3397 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Jutta Noak "Du lagaminai"

3398 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Knygos "Jašiūnų dvaras-kultūros židinys" išleidimas

3399 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Vytautas Landsbergis. Proza

3400 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Romualdo Rakausko 

albumo "Triveidė knyga" išleidimas

3401 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Herkaus Kunčiaus esė knygos "Trys mylimos" išleidimas

3402 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Aifric Campbell. Stop (org. "On the floor")

3403 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Magdalena Tulli. Itališkos "špilkos" (org. "Wloskie Szpilki")

3404 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Markus Orths. Stebuklinga kepurė

3405 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla J. M. G. le Clezio. Auksinė žuvelė (org. "Poisson D'Or")

3406 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Jamal Juma. Knygos knyga

3407 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Marguerite Duras. Užtvara nuo vandenyno (org. Unbarrage contre le 

Pacifique)

3408 Kupiškio etnografijos muziejus "Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui"

3409 VšĮ "Menų fabrikas" Tarpdisciplininio meno ir muzikos festivalis "What's New Fest 2014"

3410 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras Alytaus regiono chorų šventė "Daina - Tau Alytau"

3411 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VI - asis Tarptautinis Alytaus cirko festivalis - konkursas

3412 VšĮ Menų fabrikas Naujas Vilnius

3413 VšĮ Menų fabrikas Menų fabriko ritmo mokyklėlė

3414 UAB "Apostrofa" Zygmundo Baumano knygos "Kultūra takiojoje modernybėje"

3415 VšĮ "Ketvirta versija" TV laidų ciklas DIDŽIOJI LIETUVA. Lietuvių kalbos istorija

3416 UAB "Apostrofa" Andrzejaus Franaszeko knygos "MILOSZAS: BIOGRAFIJA" išleidimas

3417 VšĮ "Ketvirta versija"

Valstybės atkūrimo kronikos "LIETUVA 1986-1993. VALSTYBĖS 

ATSTATYMAS" gamybos užbaigimas: 11-15 serijos montažas, 

postprodukcija

3418 VšĮ "Ketvirta versija"
Dokumentinio filmo GINTARAS VARNAS kopijų (eterinio, DVD 

formato paruošimas) ir DVD leidyba

3419 VšĮ "Ketvirta versija"
Cross media projektas PAULAVOS EKSPERIMENTAS - paruošiamieji 

darbai

3420 VšĮ "Ketvirta versija" Dokumentinio filmo A/CH (apie Andželiką Choliną) gamyba

3421 UAB "Apostrofa" Estų rašytojo Reino Raudo romano "Brolis" išleidimas

3422 Gargždų kultūros centras
VIII Gargždų dainuojamosios poezijos ir autorinės kūrybos festivalis 

"Skambant gitarai"

3423 Gargždų kultūros centras IX Gargždų muzikos festivalis

3424 UAB "Apostrofa" Dalios Staponkutės knygos "Iš dviejų renkuosi trečią" išleidimas

3425 UAB "Apostrofa"
Rimvydo Kepežinsko iliustruotos knygos vaikams "Pelikanas Pranas ir 

taksas Antanas" išleidimas

3426 VšĮ Anykščių menų inkubatorius - menų studija "Šokis - jaunimui'

3427 VšĮ "Bistrampolio dvaras" "XII Bistrampolio festivalis"

3428 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras Profesionalaus meno koncertų sezonas Alytaus mieste

3429 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras Sauliaus Kanišausko romano "Atsibusk, Kalistratai" išleidimas

3430 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Arvydas Juozaitis. Napoleonas. 101-oji diena

3431 VšĮ Menų agentūra "Artscape" Fotografijos albumo "Maladroit" leidyba

3432 VšĮ Menų agentūra "Artscape" Ulijonos Odišarijos kūrybos pristatymas Niujorko galerijoje Show Room



3433 VšĮ Menų agentūra "Artscape"
Fotografijų serijos ant šilko "Ulijona Odisarija x Ruta Kiskis = Nothing 

But" tiražavimas

3434 VšĮ MOKSLAS IR MENAS Intro to Science in Art

3435 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Kūrybiškumo laboratorija: kelias į pripažinimą

3436
Profesinė sąjunga "Jaunųjų menininkų judėjimas 

Meno Propaganda"
Kauno kultūros ir meno žurnalas "Meno propaganda"

3437 VšĮ Menų fabrikas
Tarptautinė kūrybinių industrijų konferencija "What's Next?" (liet. k. "Kas 

po to?"

3438 VšĮ "Positive Vibe" Festivalis "Broma Jazz 2014"

3439 Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvių kultūrinės veiklos horizontai: Freiburgas, 1944-1949 m.

3440 VĮ "Legendos" Tarptautinis tapybos pleneras "Molėtai įkvepia dailininkus"

3441 Šokio mokytojų asociacija
Kasmetinė Tarptautinės folkloro federacijos konferencija "2014: 

Folkloras, jungiantis tautas" (2014: Folklore, uniting nations")

3442 Lietuvos žmogaus teisių centras Dokumentinių filmų festivalis "Nepatogus kinas 2014"

3443 UBA Ciklopas SNAP fotofestivalis

3444 Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla "Penktadieninė dūdelių muzika"

3445 UAB TREMORA "Aš mačiau, kad tavo akys visą laiką mane seka"

3446 Nalšios muziejus, BĮ Švenčionys atvirukuose ir fotografijose


































































































































