
 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

,,KULTŪROS PAVELDAS“ (II FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2016 METAIS 

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. 1LKT-41(1.2) 

Vilnius 

 

 Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros 

tarybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-559 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių patvirtinimo“, (toliau – Gairės) 44, 47, 48, 49, 50 ir 51 punktais, Gairių 19 

priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros paveldas“ 

finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno 

sričių ekspertų darbo grupių išvadas (2016 m. balandžio 22 d. Kultūros ir meno sričių ekspertų 

darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-15a(1.7)) ,  n u s p r e n d ž i a:  
1. Skirti finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

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

sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes“ 

(kodas 04-005-01-02-15) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Skiriama 

suma, Eur. 

Nefinansuoja-

mos projekto 

išlaidos 

1.1.  

Ilguvos Šv. 

Kryžiaus 

Atradimo 

parapija 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Apsaugos techninių 

priemonių įrengimo 

projektavimas 

Ilguvos Šv. 

Kryžiaus Atradimo 

bažnyčioje 

75 2 066,00  

1.2.  

Avilių Šv. 

Kryžiaus 

išaukštinimo 

parapija 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Avilių Šv. Kryžiaus 

Išaukštinimo 

bažnyčios 

elektrotechninės 

dalies, apsauginės 

signalizacijos ir 

žaibosaugos  

projekto 

parengimas 

70 2 600,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.2 

sąmatos eil. 

1.3.  

Naujosios 

Akmenės 

Šventosios 

Dvasios 

atsiuntimo 

parapija 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Klykolių Švč. 

Mergelės Marijos 

Apsilankymo 

bažnyčios apsaugos 

techninių 

priemonių 

įrengimas 

65 3 700,00  



1.4.  

Kražių Švč. M. 

Marijos 

Nekaltojo 

prasidėjimo 

parapija 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Kražių Švč. M. 

Marijos Nekaltojo 

prasidėjimo 

bažnyčios  

elektrotechninės 

dalies projektinės 

dokumentacijos 

parengimas 

65 1 768,00  

1.5.  

Veliuonos Švč. 

Mergelės 

Marijos Ėmimo į 

dangų bažnyčios 

parapija 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Veliuonos Švč. 

Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų 

bažnyčios apsaugos 

techninių 

priemonių įrengimo 

projekto 

parengimas, 

siekiant išsaugoti 

bažnyčią ir joje 

esančias kultūros 

vertybes 

61 3 000,00 

Architektūrinė 

projektavimo 

dalis 

1.6.  

Kauno Šv. 

Arkangelo 

Mykolo (Įgulos) 

rektoratas 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Kauno Šv. 

Arkangelo Mykolo 

(Įgulos) bažnyčios 

(unikalus kodas 

20904) apsaugos 

nuo žaibo techninių 

priemonių 

projektavimas 

60 2 900,00  

1.7.  

Liolių Šv. apašt. 

Simono ir Judo 

Tado bažnyčia 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Projektas Liolių Šv. 

apašt. Simono ir 

Judo Tado 

bažnyčios elektros 

instaliacijos, 

žaibosaugos, 

apsaugos ir 

priešgaisrinės 

signalizacijų 

įrengimo ir 

tvarkybos darbai 

55 1 000,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

sąmatos eil. 

IŠ VISO:    17 034,00  

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

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

objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes“ (kodas 04-005-01-

02-15) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 



2.1.  Vilniaus universitetas VšĮ 

Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono 

apaštalo ir evangelisto bažnyčios 

gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos techninio projekto 

parengimas  

47 

2.2.  

Mažesniųjų brolių 

konventualų (pranciškonų) 

ordino vienuolynas 

Tradicinė 

religinė 

bendruomenė 

ar bendrija 

Elektrotechninės, apsauginės ir 

priešgaisrinės signalizacijos įrengimas 

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčioje 

31 

 

 3. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra tik tokios 

išlaidos, kurios numatytos projekto vykdytojo pateiktoje projekto sąmatoje prie paraiškos.  

 4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą 

sprendimą gavimo dienos.  

 

 

Tarybos pirmininkė  Daina Urbanavičienė 

 

 


