
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIS, TAUTINIS, LITUANISTINIS UGDYMAS IR ATMINTIES ĮPRASMINIMAS“  

(1 FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 

 

2017 m. gruodžio 5 d. Nr. 1LKT-65(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 (2017 m. lapkričio 27 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 

3LKT-64(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“ 1 finansuojamos veiklos 

„Valstybinės reikšmės renginiai“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur. 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  

Karaliaučiaus 

lietuvių 

bendruomenė 

VšĮ 
Renginių ciklas „Darna 

pagal Vydūną“ 
79,80 9 330,00  

1.2.  
Kintų Vydūno 

kultūros centras 
BĮ 

Edukacinė paroda 

„Pamokos Vydūno 

gyvenimo idėjoms 

pažinti“ 

75,00 3 527,00  

1.3.  

Lietuvos 

evangeliškos 

bažnytinės 

muzikos 

sandrauga 

VšĮ 

Tarptautinis vargonų 

muzikos festivalis 

„Vargonų muzika 

Vilkyškiuose – 2018“ 

74,80 5 000,00  

1.4.  
Dailininkų 

sąjungos galerija 
VšĮ 

Vydūno vizijos 

šiuolaikinėje dailėje: 

sklaida Vokietijoje ir 

Lietuvoje 

74,20 15 700,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.3.1 - 

1.3.6 sąmatos eil. 

1.5.  

Pagėgių 

savivaldybės M. 

Jankaus 

muziejus 

BĮ 

Tarptautinis meno 

pleneras „Vydūno 

erdvė, laikas, ženklai“ 

72,40 7 000,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.4.1 - 

1.4.3 sąmatos eil. 



1.6.  

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

BĮ 

Mažosios Lietuvos 

vaikų ir jaunimo chorų 

šventė ant Rambyno 

kalno, skirta Vydūno 

150-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

66,80 9 400,00 

Išlaidos, 

nurodytos 2.1 

sąmatos eil. 

1.7.  
Raseinių rajono 

kultūros centras 
BĮ 

Muzikinio spektaklio 

pagal Vydūno dramą 

„Lietuvos pasakėlė“ 

pastatymas 

62,00 5 600,00  

1.8.  

Berniukų ir 

jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“ 

VšĮ 

Vydūno 150-osioms 

gimimo metinėms 

skirtas chorinės 

muzikos festivalis 

„Sveikata, jaunumas, 

grožė“ (darbinis 

pavadinimas) 

60,20 10 200,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.1.21 

ir 3.1 sąmatos eil. 

1.9.  

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas 

BĮ 

Vydūno Raštų 1-3 tomo 

(Grožinė kūryba) 

išleidimas 

56,75 14 500,00  

1.10.  

Plungės rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

BĮ Vydūnas šiandien 56,00 2 400,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.1.1 - 

1.1.2; 1.4.1-1.4.3; 

2.2-2.3 ir 3.1 

sąmatos eil. 

1.11.  

Šilutės kultūros 

ir pramogų 

centras 

BĮ 

Chorinės muzikos 

festivalis „Vydūno 

daina“ 

55,80 7 000,00 

Išlaidos, 

nurodytos 1.1.4 - 

1.1.5 sąmatos eil. 

IŠ VISO: 89 657,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 1 finansuojamos veiklos 

„Valstybinės reikšmės renginiai“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  

Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

BĮ 
Paroda ir edukacinis renginys „Lietuva, Tu man 

mieliausia“ 
55,20 

2.2.  
Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 
BĮ 

Mokslinė konferencija Vydūno pasaulėžiūrai 

nagrinėti 
52,20 

2.3.  
Palangos fotoklubas 

750 
Asociacija Vydūno metai 49,80 



2.4.  
Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras 
BĮ 

Knygos „Vydūnas Lietuvos ir užsienio 

mokslininkų akiratyje“ parengimas ir 

išleidimas 

40,20 

 

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

balandžio 17 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos sutarties formos egzempliorius. 

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra tik tokios išlaidos, 

kurios numatytos projekto vykdytojo pateiktoje projekto sąmatoje prie paraiškos. 

5. 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 


