
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIS, TAUTINIS, LITUANISTINIS UGDYMAS IR ATMINTIES ĮPRASMINIMAS“ 

(4 FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 

 

2018 m. gegužės 14 d. Nr. 1LKT-16(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 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo 

gairių patvirtinimo“, (toliau - Gairės) 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 58 ir 59 punktais, Gairių 10 priedo 

„Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir 

atminties įprasminimas“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis  ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos 

ekspertų darbo grupės išvadas (2018 m. balandžio 19 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 

3LKT-16(1.7)),  n u s p r e n d ž i a:  

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

„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 4 finansuojamos veiklos „Tremtinių 

ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų tvarkymas“ (kodas 01-009-01-02-10) projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  

Tarptautinė 

solidarumo ir 

demokratijos 

asociacija 

„Mes“ 

Asociacija Negrįžusiųjų atminimui 91,67 27 600,00 

1.2.  

Vilniaus 

politinių 

kalinių ir 

tremtinių 

bendrija 

Asociacija 
Paskutinis Galiašoro kelias („Бэрья 

туй Галяшор“) 
90,00 8 000,00 

1.3.  
Bendrija 

„Lemtis“ 
Asociacija 

Lietuvos mokytojų ir ten gyvenančių 

lietuvių kapų tvarkymo ekspedicija 

Krasnojarsko krašte ir Irkutsko 

srityje 

76,67 20 000,00 

1.4.  

Mažeikių r. 

Židikų Marijos 

Pečkauskaitės 

gimnazija 

BĮ Tautos atmintis gyva 75,00 13 500,00 



1.5.  
Bistrampolio 

dvaras 
VšĮ 

Lietuvių tremtinių kapų Rusijoje – 

Baikalo regione tvarkymas 
63,33 15 000,00 

1.6.  Jauniems 
Labdaros ir 

paramos 

fondas 
Misija Sibiras'18 58,33 16 000,00 

IŠ VISO: 100 100,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 4 finansuojamos veiklos „Tremtinių 

ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų tvarkymas“ (kodas 01-009-01-02-10) projektų 

įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Kultūros vertybių 

globos tarnyba 
VšĮ 

Lietuvos politinių kalinių palaidojimo vietų 

Kazachstane tvarkyba (1-as etapas) 
55,00 

2.2.  

Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių 

sąjunga 

Asociacija Gyvoji atmintis liudija 28,33 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2018 m. 

rugsėjo 19 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 

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 


