
 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIO, TAUTINIO, LITUANISTINIO UGDYMO IR ATMINTIES ĮPRASMINIMO 

PROJEKTAI“ (VI FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 

2016 METAIS 

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. 1LKT-38(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 18 

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

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

Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno sričių ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m. balandžio 

25 d. protokolas Nr. 3LKT-15b(1.7),  n u s p r e n d ž i a:  

1. Skirti finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

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

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

sugrąžinimas, įtraukiant į šį darbą užsienyje gyvenančius lietuvius“ (kodas 04-005-01-02-13)  

projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Skiriama 

suma, Eur. 

Nefinansuoja-

mos projekto 

išlaidos 

1.1.  
Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas 
BĮ 

Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 

fondo sudėtinės 

lietuvių išeivijos 

archyvų dalies 

tvarkymas Niujorke 

90 12 100,00  

1.2.  

Nacionalinis M. K. 

Čiurlionio dailės 

muziejus 

BĮ 

Marijos Tūbelytės-

Kuhlmann kūrybinio 

palikimo 

sugrąžinimas ir 

parodos rengimas 

89 4 800,00  



1.3.  
Lietuvos dailės 

muziejus 
BĮ 

Lietuvai dovanotos 

Maskaliūnų šeimos 

Rytų meno 

kolekcijos 

pargabenimas į 

Lietuvą, parengimas 

muziejiniam 

saugojimui ir 

eksponavimas 

78 4 500,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10 

sąmatos eil. 

1.4.  
Rytų Europos 

bendradarbiavimas 
VšĮ 

Lietuvos materialios 

kultūros vertybės 

bei istorinė atmintis 

Lvove ir Mukačeve: 

tyrimas ir sklaida 

75 6 500,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.8 

sąmatos eil. 

1.5.  Lietuvių tiltai Asociacija 

Lietuvai reikšmingo 

kultūros paveldo, 

esančio Sibire, 

paieška, sklaida ir 

sugrąžinimas 

73 9 800,00  

1.6.  

1919-1920 m. 

Lietuvos savanorių 

karių kapų 

Rokiškio rajono 

bendrija 

Asociacija 

Lietuvai reikšmingo 

kultūros paveldo, 

esančio užsienyje, 

paieška, sklaida, 

priežiūra, 

sugrąžinimas 

69 1 500,00  

1.7.  

Pavilnių ir Verkių 

regioninių parkų 

direkcija 

BĮ 

Lietuvai reikšmingų 

Vitgenšteinų 

giminės archyvinių 

dokumentų 

sugrąžinimas į 

istorinę giminės 

dvarų sostinę- 

Verkių dvarą 

69 1 500,00  

1.8.  
Jonavos krašto 

muziejus 
BĮ 

Jonavos istorijos 

pėdsakais 
67 2 000,00  

1.9.  
Kultūros vertybių 

paieška 
UAB 

Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės 

rašytinių istorijos 

šaltinių Stokholmo 

archyvuose ir 

bibliotekose paieška 

ir grąžinimas į 

Lietuvą (3-ias 

etapas) 

60 4 800,00  

IŠ VISO:    47 500,000 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

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

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

sugrąžinimas, įtraukiant į šį darbą užsienyje gyvenančius lietuvius“ projektų įgyvendinimui: 



 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
  Vertinimas, 

balais 

2.1.  Šviesos raštas VšĮ 

„Australijos Anselio Adamso“ 

fotografinio paveldo parvežimas į 

Lietuvą 

59 

2.2.  

Nacionalinis muziejus 

Lietuvos didžiosios 

kunigaikštystės Valdovų 

rūmai 

BĮ 

Lietuvai reikšmingo kultūros 

paveldo- ikonografinės medžiagos 

užsakymas muziejaus didaktinėms 

ekspozicijoms, leidybai, 

edukacinei ir švietėjiškai veiklai, 

duomenų bazės kaupimui 

43 

2.3.  
Kauno apskrities 

archyvas 
BĮ 

Lituanistinio dokumentinio 

paveldo identifikavimas Ukrainos 

valstybės istorijos archyvuose 

37 

2.4.  Ketvirta versija VšĮ 
Internetinis portalas 

„Gediminaiciai.lt“ 
30 

2.5.  
Kultūros paveldo 

išsaugojimo pajėgos 
VšĮ 

Tarpukario Lietuvos kultūrinio-

ekonominio pakilimo atspindžiai 
30 

2.6.  TV Europa VšĮ 
Lietuvos nepriklausomybės akto 

paieškos 
27 

 

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 


