
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIO, TAUTINIO, LITUANISTINIO UGDYMO IR ATMINTIES ĮPRASMINIMO 

PROJEKTAI” (V FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 

METAIS 

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1LKT-44(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  

ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m. balandžio 20 d. protokolas Nr. 3LKT-15(1.7)),  

n u s p r e n d ž i a 

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

„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai” V finansuojamos veiklos 

„Lietuvos  tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas pagal 

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir 

ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu 

Nr. ĮV-36 „Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų 

tvarkymo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“  (kodas 04-005-01-02-12) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Skiriama 

suma, Eur. 

1.1.  
Bistrampolio 

dvaras 
VšĮ 

Lietuvių tremtinių kapų Rusijoje - 

Buriatijoje, Krasnojarsko, 

Altajaus, Irkucko ir k.t. kraštuose 

tvarkymas 

76 19 000,00 

1.2.  Bendrija „Lemtis“ Asociacija 

Lietuvos tremtinių kapų ir 

palaidojimo vietų tvarkymas 

Irkucko srityje 

73 10 000,00 

1.3.  

Mažeikių r. Židikų 

Marijos Pečkaus-

kaitės gimnazija 

BĮ Išsaugokime atmintį 73 8 000,00 

1.4.  Jauniems 

Labdaros ir 

paramos 

fondas 

MISIJA SIBIRAS 69 13 000,00 

IŠ VISO:    50 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių programos „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties 

įprasminimo projektai” V finansuojamos veiklos „Lietuvos  tremtinių ir politinių kalinių kapų ir 

palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas pagal Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei 



palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-36 „Dėl Lietuvos tremtinių ir 

politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir ženklinimo taisyklių 

patvirtinimo“  (kodas 04-005-01-02-12) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  Mūsų vėliavos VšĮ 

Vieno žymiausio Lietuvos partizanų vado 

Adolfo Ramanausko-Vanago tikslios 

palaidojimo vietos nustatymas ir palaikų 

identifikavimas 

25 

 

3. 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 


