
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIS, TAUTINIS, LITUANISTINIS UGDYMAS IR ATMINTIES ĮPRASMINIMAS“ (5 

FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 

 

2018 m. gegužės 7 d. Nr. 1LKT-9(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 26 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 

3LKT-20(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“ 5 finansuojamos veiklos „Kultūros 

paveldo sugrąžinimas“ (kodas 01-009-01-02-11) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur. 

1.1.  
Lietuvos dailės 

muziejus 
BĮ 

Lietuvių išeivijos 

menininkės Aleksandros 

Kašubos (g. 1923) kūrybos 

dokumentų, saugomų 

Smithsonian Instituto 

Amerikos menininkų 

archyve, tyrimas ir darbų 

viešosiose JAV erdvėse 

komunikacija 

100,00 

 

2 500,00 

 

1.2.  
Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnyba 
BĮ 

Lituanistinio paveldo San 

Paulo valstijoje paieška, 

įvertinimas ir tvarkymas 

100,00 4 500,00 

1.3.  
Lietuvos dailės 

muziejus 
BĮ 

Australijos lietuvių 

menininkų Vaclovo Rato ir 

Evos Kubbos kūrybos 

palikimo ir archyvų tyrimas, 

atranka ir pargabenimas į 

Lietuvą 

96,67 7 300,00 



1.4.  

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 

86,67 4 000,00 

1.5.  Lietuvių tiltai Asociacija 

Lietuvai reikšmingo 

kultūros paveldo, esančio 

Sibire, paieška, sklaida ir 

sugrąžinimas 2018 

83,33 5 500,00 

1.6.  
Rytų Europos 

bendradarbiavimas 
VšĮ 

Istorinės atminties 

sugrąžinimas: Lietuvai 

reikšmingas kultūros 

paveldas Ukrainoje 

73,33 5 000,00 

1.7.  
Lietuvos literatūros ir 

meno archyvas 
BĮ 

Australijos lietuvių 

bendruomenės ir lietuvių 

kilmės asmenų archyvų 

paieška bei sugrąžinimas 

68,33 7 700,00 

1.8.  
Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
BĮ 

Vilniaus Aukštutinės pilies 

ikonografijos ir carinės 

tvirtovės kartografijos 

tyrimai Rusijos 

valstybiniame karo istorijos 

archyve 

60,00 3 500,00 

IŠ VISO: 40 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 5 finansuojamos veiklos „Kultūros 

paveldo sugrąžinimas“ (kodas 01-009-01-02-11)  projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Kultūros vertybių 

paieška 
UAB 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašytinių 

istorijos šaltinių Stokholmo archyvuose ir 

bibliotekose paieška ir grąžinimas į Lietuvą (4-

as etapas) 

58,33 

2.2.  
Praeities tyrimų 

institutas 
MB 

Į JAV iki 1939 m. imigravusių lietuvių 

registracijos dokumentų paieška ir 

sugrąžinimas (1-as etapas) 

31,67 

2.3.  Argostudio VšĮ LDK takais Ukrainoje 28,33 

2.4.  Pernakta Asociacija 
Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių 

radinių paieška ir katalogizavimas 
13,33 

 



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

rugsėjo 12 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 


