
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„PILIETINIS UGDYMAS IR ATMINTIES ĮPRASMINIMAS“ (5 FINANSUOJAMA VEIKLA) 

PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2020 METAIS 

 

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. 1LKT-103(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 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 6 d. 

įsakymo Nr. ĮV-719 redakcija), (toliau – Gairės) 47–52, 56, 59 ir 60 punktais, Gairių 9 priedo „Kultūros 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 

finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės 

išvadas (2019 m. lapkričio 21 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-88(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 ugdymas ir atminties įprasminimas“ 5 finansuojamos veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ 

projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Lietuvos nacionalinis 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Henry L. Gaidžio 

dovanotos lituanistinės 

kolekcijos 

pargabenimas iš JAV ir 

paroda Lietuvos 

nacionaliniame 

muziejuje 

93,33 9 000,00 

1.2.  
Marijos ir Jurgio 

Šlapelių namas-

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Lietuviai profesoriaus 

Eduardo Volterio rate 

Sankt Peterburge 1882–

1905 metais 

81,67 9 000,00 

1.3.  
Lietuvos dailės 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Juozapo Jurkūno (Jur. 

Jurkun, 1895-1938) 

paveldo tyrimas ir 

simbolinis sugrąžinimas 

80,00 9 000,00 



1.4.  Vėgėlės filmai Viešoji įstaiga 

Lietuvių emigracijos 

XX a. per Prancūziją 

vaizdo ir garso 

archyvinės medžiagos 

išsaugojimas, 

skaitmeninimas ir 

sklaida visuomenei 

78,33 9 000,00 

1.5.  
Kuršių nerijos 

nacionalinio parko 

direkcija 

Biudžetinė 

įstaiga 

Kuršių nerija 

senuosiuose 

žemėlapiuose 

76,67 4 000,00 

IŠ VISO: 40 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 5 finansuojamos veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ 

projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto vykdytojo 

teisinė forma 
Projekto pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Lietuvos literatūros ir 

meno archyvas 
Biudžetinė įstaiga 

Australijos lietuvių bendruomenės ir 

lietuvių kilmės asmenų archyvų 

paieška, priežiūra ir sugrąžinimas. 

75,00 

2.2.  
Lietuvos dailės 

muziejus 
Biudžetinė įstaiga 

Lietuvių tradicinių drabužių paieškos 

ir kolekcijų tyrimai Rusijos, 

Baltarusijos, Latvijos ir Lenkijos 

muziejuose 

75,00 

2.3.  
Praeities tyrimų 

institutas 
Mažoji bendrija 

Teherane esančių lietuvių kapų 

inventorizavimas. 
58,34 

2.4.  

Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių 

sąjungos Kauno 

filialas 

Asociacija 

Atminties įprasminimas 2020: knygos 

"Raudonos aguonos ant bėgių" 

parengimas ir išleidimas, pristatymo 

renginiai 

48,33 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo artimiausiu laikotarpiu nuo 

2020 m. sausio 15 d. iki 2020 m. birželio 1 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai 

užpildytus Lietuvos kultūros tarybos pirmininko patvirtintos sutarties formos egzempliorius. Projekto 

vykdytojui nepateikus sutarties per nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas finansavimas 

projektui neskiriamas. 

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 

 


