LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS
„KULTŪROS TYRIMAI“ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS
2016 m. vasario 1 d. Nr. 1LKT-32(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 28 priedo „Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros tyrimai“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir
atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno sričių ekspertų darbo grupės išvadas (2016 m.
sausio 5 d. protokolas Nr. 3LKT-3(1.7), n u s p r e n d ž i a:
1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Kultūros tyrimai“ (kodas 04-005-01-02-24) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto
vykdytojo
teisinė
forma

Projekto pavadinimas

Lietuvos nacionalinė
1.1. Martyno Mažvydo
biblioteka

BĮ

Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo sistemos modelio
sukūrimas

1.2. Vilniaus universitetas

VšĮ

Hibridinė kūryba: šiuolaikinis
menas ir mokslas

Architekto Algimanto
1.3. Zavišos labdaros ir
paramos fondas
1.4.

MENŲ AGENTŪRA
"ARTSCAPE"

Vilniaus universiteto
1.5. Tarptautinio verslo
mokykla

Labdaros KARKLĖS ATLASAS.
ir paramos Karklės gyvenvietės raidos
fondas galimybių studija

Vertinimas,
balais

Skiriama
suma, Eur.

88

40 000,00

86

25 000,00

80

7 300,00

VšĮ

Kultūros ministerijai pavaldžių
teatrų ir koncertinių įstaigų
rinkodaros efektyvumo tyrimas

80

30 000,00

VšĮ

Kultūros ir kūrybinių industrijų
veiksnių tyrimas, skatinant
socialines inovacijas ir
verslumą regionuose

78

30 000,00

Lengvatinio 9 proc. pridėtinės
vertės mokesčio tarifo knygoms
ir periodiniams leidiniams
EKONOMINĖS
poveikio viešiesiems finansams
1.6. KONSULTACIJOS IR
UAB ir kultūrai analizė,
TYRIMAI
identifikuojant jo tęstinumo
tikslingumą arba siūlant
kitokius valstybės pagalbos
mechanizmus
Lietuvos kultūros politikos
Lietuvos muzikos ir
modelio sukūrimas. Lietuvos
1.7.
VšĮ
teatro akademija
kultūros politikos formavimo
perspektyvų analizė
Menininkų vaidmuo ugdant
vaikų kūrybingumą ir
1.8. Kūrybinės jungtys
Asociacija
sprendžiant esmines ugdymo
problemas
1.9. Studio Mitkus

1.10.

1.11.

Lietuvos dailės
muziejus
Architektūros kokybės
vystymo asociacija

Lietuvių etninės
1.12.
kultūros draugija
Lietuvos aklųjų
1.13.
biblioteka

1.14.

Lietuvos kultūros
politikos institutas

1.15. Medijų edukacija

76

10 900,00

72

40 000,00

72

30 000,00

MB

Lietuvos animacijos industrijos
analizė ir plėtros galimybių
vertinimas

71

15 000,00

BĮ

Miesto gamta: pradedant
Vilniumi

71

30 000,00

Architektūros viešojo
administravimo sistemos
Asociacija
vertinimas ir tobulinimo
galimybių analizė

71

20 000,00

Etninės kultūros vertybinių
Asociacija nuostatų tyrimai valstybės
politikai

71

20 000,00

BĮ

Skaitymo sutrikimų turinčių
žmonių aptarnavimas Lietuvos
viešosiose bibliotekose:
galimybės ir problemos

71

10 000,00

VšĮ

Pietryčių Lietuvos moksleivių
kultūros poreikių analizė ir
įvertinimas

71

5 000,00

VšĮ

Inovatyvių produktų ir
paslaugų, skirtų bibliotekų
veiklos tobulinimui ir vartotojų
pritraukimui, sukūrimas

71

25 000,00

IŠ VISO:

338 200,00

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
„Kultūros tyrimai“ (kodas 04-005-01-02-24) projektų įgyvendinimui:

Eil.
Nr.

2.1.

Projekto vykdytojas

Lietuvos muzikos ir
teatro akademija

EKONOMINĖS
2.2. KONSULTACIJOS IR
TYRIMAI
2.3. Project Day By Day

2.4.

Lietuvos pramonininkų
konfederacija

Projekto
vykdytojo
teisinė
forma

Projekto pavadinimas

Vertinimas,
balais

VšĮ

Meninių tyrimų metodologijos integracija ir
plėtra Lietuvoje: muzika ir scenos menai

70

UAB

Lietuvos muziejų rinkodaros veiklos tyrimas
ir rekomendacijų dėl rinkodaros veiklos
tobulinimo parengimas

70

Tarpdalykinio performanso, apjungiančio
šokį, muziką ir robotiką plėtojimas

70

Kultūros lauko interesų organizacijos:
veikėjai, funkcijos, veiklos ištekliai

70

VšĮ

Asociacija

Valstybės parama žiniasklaidos kultūros
LIETUVOS MENO
2.5.
Asociacija šviečiamiesiems ir medijų raštingumo
KŪRĖJŲ ASOCIACIJA
projektams: kaitos tyrimas

70

2.6. Sumani vizija

VšĮ

Organizacinio novatoriškumo formų ir jų
plėtros galimybių tyrimas Lietuvos kultūros
įstaigose

2.7. Pokyčių tyrimų institutas

VšĮ

Regionų kultūros lauko ir infrastruktūros
būklės tyrimas

69

Dailės edukacijos institucijos kultūros lauke:
sąveikos galimybės ir modeliai

69

VšĮ

Gentrifikuojamų Vilniaus miesto erdvių
analizė: autentiškumo šaltiniai, gyventojų
kultūrinės nuostatos, galimi kūrybinių
intervencijų scenarijai

69

Lietuvos
2.8. tarpdisciplininio meno
kūrėjų sąjunga
2.9. MENE

Asociacija

70

2.10.

Vilniaus verslo
konsultacinis centras

VšĮ

Naujo socialinio modelio nuostatų ir
sprendimų pritaikymas Lietuvos kultūros
sektoriui: iššūkių ir galimybių tyrimas

69

2.11.

Vilniaus pažangių studijų
institutas

VšĮ

Kultūros finansavimo plėtros perspektyvos
Lietuvoje

69

VšĮ

Posthumanistinė estetika ir jos aktyvavimas
Lietuvos kontekste

69

VšĮ

Lietuvos bibliotekininkų kvalifikacijos
kėlimo tyrimas: esamos būklės analizė ir
kvalifikacijos kėlimo sistemos
modeliavimas

68

2.12. Institutio media

2.13. Vilniaus universitetas

2.14.

Vilniaus dailės
akademija

2.15.

Lietuvos muzikos
terapijos asociacija

Teatro ir kino
2.16. informacijos ir
edukacijos centras

Lietuvos dizaino centro poreikio ir steigimo
galimybių vertinimas

68

"Žmogaus kūnas, muzika, sveikata":
Asociacija tarpsektorinių kūrybinių industrijų produktų
poveikio sveikatai tyrimas

68

VšĮ

VšĮ

Lietuvos teatrų sistemos efektyvumo tyrimas
ir modernizavimo gairės 2020

68

Socialinių inovacijų
2.17.
institutas

VšĮ

Mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo
kultūrinio ugdymo situacijos analizė ir
plėtros strateginių gairių iki 2030
parengimas

67

2.18. Menų terapijos centras

VšĮ

Regimosios-vaizduojamosios kūrybos
(RVK) proceso analizė

67

Lietuvos dizaino centro steigimo galimybių
ir poreikių studija

67

2.19.

Lietuvos dizainerių
sąjunga

Asociacija

2.20. Vilniaus universitetas

VšĮ

Lietuvos muziejų veiklos vertinimas
kultūros ir kūrybinių industrijų kontekste

67

2.21. Meno avilys

VšĮ

Kino paveldo aktualinimo ir panaudojimo
edukacijos bei studijų programose tyrimas

66

Lietuvos architektų
2.22.
sąjunga

2.23.

Kauno technologijos
universitetas

2.24. Vilniaus universitetas

Architektūros viešojo administravimo
Asociacija sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių
analizė

66

VšĮ

Jaunų menininkų perspektyvos Lietuvoje:
individualaus habitus ir meno lauko
struktūrų sąveika

66

VšĮ

Skaitmeninės knygos Lietuvos akademinėse
ir viešosiose bibliotekose

66

2.25.

Ateities visuomenės
institutas

VšĮ

Mecenatystės praktikos: istorinės tradicijos,
ateities modeliai ir galimybės

64

2.26.

Vilniaus dailės
akademija

VšĮ

Urbanistinės architektūros integravimas į
miesto plėtros politiką. I etapas

63

Nacionalinė kūrybinių ir
Lietuvos kultūros festivalių poveikis
2.27. kultūrinių industrijų
Asociacija
visuomenei
asociacija

61

VšĮ

Meninio tyrimo praktikos, žemėlapiai ir
vizualizacijos kaip vaizduotės jėgainės

61

2.29. Lietuvių kalbos institutas

BĮ

Lietuvos kalbinio konkurencingumo
indeksas

60

2.30. Panevėžio kolegija

VšĮ

Kultūros prieinamumo Panevėžio mieste
tyrimas

60

BĮ

Komunikacijos strategijos formavimas:
tyrimai, mokymai ir rekomendacijos

60

VšĮ

Lietuvos kultūros centrų ir lietuvių kultūros
organizacijų užsienyje edukacinė veikla
mobilizuojant bendruomenes tautiškumo
aspektu

60

VšĮ

Nacionalinės šokio sistemos galimybių
studija (I dalis: Lietuvos šokio institucijų ir
subjektų analizė)

59

2.28.

2.31.

Vilniaus dailės
akademija

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

2.32. Vilniaus universitetas

Lietuvos šokio
2.33.
informacijos centras

2.34.

Vilnijos krašto bibliotekų
Vilnijos krašto bibliotekų istorija: cenzūra ir
Asociacija
asociacija
rezistencija

59

2.35.

Nepriklausomų
prodiuserių asociacija

58

Asociacija Gretutinių teisių tyrimas

2.36. Lietuvių teatro agentūra

VšĮ

Teatro kritikos efektyvumo tyrimas

58

Šiaulių valstybinė
kolegija

VšĮ

Šiaurės Lietuvos regiono mokyklų
bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas tinklaveikos visuomenėje

58

NACIONALINĖS
2.38. PLĖTROS
INSTITUTAS

VšĮ

Lietuvos kultūros tarpsritinis teisinės bazės
auditas

58

2.37.

2.39.

RAUDONOS NOSYS
Gydytojai klounai

2.40.

Lietuvos socialinių
tyrimų centras

Dailininkų sąjungos
2.41.
leidykla

Gydytojai klounai: meninės intervencijos
Asociacija poveikio paciento-medicinos profesionalų
santykiui tyrimas

57

BĮ

Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai bei
elgsena ir jų kaita integracija į ES kontekste

57

VšĮ

Monografija "Lietuvių dailės gyvenimas
institucijų kaitos požiūriu. XX a. 9 deš.
pabaiga-10 deš. pradžia"

57

Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų bei
LIETUVOS MENO
2.42.
Asociacija autoriaus teisių socioekonominių aspektų
KŪRĖJŲ ASOCIACIJA
statistinis tyrimas ir modeliavimas
2.43.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

Lietuvos mažų ir
2.44. vidutinių leidėjų
asociacija

57

Lietuvos nacionalinės UNESCO veiklos
tyrimas

57

Asociacija

Bibliotekų aprūpinimo knygomis 2015 m.
analitinis tyrimas

56

BĮ

2.45.

Vilniaus dailės
akademija

VšĮ

Kultūrinės kauniečio menininko tapatybės
kaita istorinių, geopolitinių ir socialinių
pokyčių kontekste

55

2.46.

Vilniaus dailės
akademija

VšĮ

"CO-ACTION" - menininkai tyrėjai
įmonėse ir organizacijose

55

2.47. Baltų centras

2.48.

Mykolo Romerio
universitetas

2.49. Anykščių šventės

Asociacija Baltų paveldo raiška Lietuvoje

VšĮ

Asociacija

55

Inovatyvūs kultūros finansavimo modeliai
valstybinės reikšmės renginių populiarumui
didinti

55

Anykščių rajono kultūrinės aplinkos
galimybių studija

55

54

Socialinių inovacijų
2.50.
institutas

VšĮ

Lietuvos bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo poreikių analizė ir
Lietuvos bibliotekininkų kvalifikacijos
kėlimo sistemos modelio sukūrimas

2.51. Menų ir mokymo namai

VšĮ

Džiaugsminga vaikystė: demokratija
paremtas kultūrinių kompetencijų ugdymas
vaikų darželiuose. Situacijos analizė

54

Asociacija

Lietuvos nevalstybinių profesionalių teatrų
ir teatro trupių žemėlapis

54

2.52.

Meno ir mokslo
laboratorija

Lietuvos
Muziejai ir socialinės atskirties grupės:
2.53. demokratiškumo ugdymo Asociacija
galimybių tyrimas
kolegija

53

2.54. Lietuvių kalbos institutas

BĮ

Lietuvių kalbos kūrybinis potencialas
kultūrinių ir kūrybinių industrijų srityje

53

2.55. Lietuvių kalbos institutas

BĮ

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų terminų
žodynas

53

2.56. Sumani vizija

VšĮ

Kritinės kritikos aktualizavimas Lietuvos
kultūros ir švietimo sistemoje

53

2.57. Vaizdų archyvas

VšĮ

"Išvietintieji, 1940-1954", medžiagos
surinkimas ir knygos sudarymas

53

BĮ

Aukštaitijos regiono kultūros būklės
lyginamasis vertinimas ir Panevėžio raj.
galimybių strategija

53

VšĮ

Baltijos trianguliacijos grandinės tinklo
Lietuvos teritorijoje analizė ir atkūrimas

52

UAB

Moksliniai tyrimai ir monografija Homo
Creativus: Mados industrija

52

Panevėžio rajono
2.58. Vadoklių kultūros
centras
2.59.

Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

KAZIMIERO
2.60. SIMONAVIČIAUS
UNIVERSITETAS
2.61.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

BĮ

Dainų ir šokių šventės vertybinis tyrimas

51

2.62.

Pagalbos paaugliams
iniciatyva

VšĮ

Kultūros ir edukacijos sinergija: situacijos
analizė Lietuvos progimnazijose

50

2.63. VILNIAUS ROTUŠĖ

VšĮ

Lietuvos Kūrybos ekonomikos ataskaita

49

2.64. Meno laboratorija

VšĮ

Tarptautinė teatro ir kino meno kūrėjų
paieškos internetinė platforma

47

Lietuva kultūros inovacijų kontekste:
Asociacija esamos kultūros inovacijų situacijos ir
plėtros galimybių tyrimas

47

Kūrybinio verslo
2.65.
asociacija
KAZIMIERO
2.66. SIMONAVIČIAUS
UNIVERSITETAS
2.67. Kultūros kiemas
Socialinių mokslų
2.68.
kolegija

2.69.

Lietuvos sporto
universitetas

Lietuvių videomeno tyrimas - monografija
"Videomenas: už vaizdo nieko nėra"

47

VšĮ

Kryžių kalno naratyvai (darbinis
pavadinimas)

47

VšĮ

Lietuvos etnokultūrinio paveldo
simbolistikos tyrimas sąsajų su šiuolaikine
įvaizdžio komunikacija kontekste

46

VšĮ

Kultūrinių bendruomenės sveikatingumo
renginių poreikis

45

UAB

2.70.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

2.71. ĮES

2.72.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

Lietuvos kultūros tyrimų
2.73.
institutas

BĮ

Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos
XIV

45

IĮ

Kūrybiškumas ir valstybės pažanga.
Kūrybiški miestai ir regionai. Regionų
kultūrinė pasiūla: tapatumas versus globalus
įvaizdis

45

BĮ

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

44

BĮ

Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: tautinio
tapatumo paieškų trajektorijos kultūroje ir
mene

44

2.74.

Strateginės savivaldos
institutas

VšĮ

Lietuvos kultūros raidos modeliavimas bei
jos harmonizavimo strategijos parengimas,
taikant darniosios naujadaros metodologiją

43

2.75.

Šiuolaikinio meno
centras

BĮ

Šiuolaikinio meno centro vidinės ir išorinės
komunikacijos tyrimas

43

UAB

Lietuvos bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo poreikių analizė

43

BĮ

Estetikos ir meno filosofijos teorinės
problemos

43

Mokslinė monografija "Kūrybos
ekonomika"

41

VšĮ

Analitinio leidinio "Lietuvos švyturių
istorija" išleidimas

39

BĮ

Lietuvių tauta: lemtingi klausimai
pasitinkant ateitį

39

2.76. VISEO IN

2.77.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

KAZIMIERO
2.78. SIMONAVIČIAUS
UNIVERSITETAS
2.79. Aido švyturiai

2.80.

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

2.81.

LDK pajėgų paramos
fondas

2.82. VISEO IN

2.83.

Lietuvos liberalus
jaunimas

UAB

Labdaros ir Bendruomeninių sambūvių ir savivaldos
paramos modelių lyginamojo tyrimo studija ir
fondas Lietuvos seniūnijų savivaldos eksperimentai
UAB

Kultūros prieinamumas Lietuvoje:
reprezentatyvi gyventojų apklausa

Asociacija Laisvės kelyje

31

29

28

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

