
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ (5 

FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2020 METAIS 

 

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. 1LKT-115(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 8 priedo „Kultūros 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, 

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

grupės išvadas (2019 m. gruodžio 2 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-107(1.7)), 

n u s p r e n d ž i a:  

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

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 5 finansuojamos veiklos „Tarptautinis ir 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Lietuvos dailės 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Baltijos šalių restauratorių 

trienalė „Tyrimai. Dilemos. 

Sprendimai“ 

82,66 23 000,00 

1.2.  
Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinė mokslinė 

konferencija „Knygų žmonės: 

asmenybės, patirtys ir 

praktikos“ 

81,00 3 100,00 



1.3.  
Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugija 

Asociacija 

Lietuvos nacionalinė 

bibliotekų savaitė: Kaip 

pasikeitėme per dvidešimt 

metų? 

79,20 2 800,00 

1.4.  

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinė Baltijos šalių 

nacionalinių bibliotekų 

konferencija: Pakartotinio 

skaitmeninto turinio 

naudojimo galimybės 

78,60 6 900,00 

1.5.  
Žemaičių 

muziejus 

„Alka“ 

Biudžetinė 

įstaiga 

Telšių atminties knyga: 

miesto žydų gyvenimas 
78,20 19 000,00 

1.6.  

Panevėžio 

apskrities 

Gabrielės 

Petkevičaitės-

Bitės viešoji 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Mokslinė konferencija žydų 

dokumentinio paveldo 

aktualinimui, skirta Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams paminėti 

77,80 5 200,00 

IŠ VISO: 60 000,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos  

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 5 finansuojamos veiklos „Tarptautinis ir 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto vykdytojo 

teisinė forma 
Projekto pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Tarptautinis renginys „IFLA 

informacijos modelių vystymas ir 

taikymas atminties institucijose“ 

76,40 

2.2.  Sakralus menas Viešoji įstaiga 

Paskaitų ciklas „Sakralus paveldas, 

modernūs lankytojai: šiandienos 

misija ir iššūkiai“ 

75,60 

2.3.  
Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugija 

Asociacija 
Dalyvavimas  Baltijos šalių bibliotekų 

kongrese CoBal Tartu (Estija) 
75,40 

2.4.  
Vilniaus miesto 

savivaldybės centrinė 

biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 
Baltų palikimas: kalba, literatūra, 

kultūra 
75,20 

2.5.  
Kauno apskrities 

viešoji biblioteka 
Biudžetinė įstaiga 

Bendradarbiavimo tiltai su Europos 

bibliotekomis 
73,40 

2.6.  
Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
Biudžetinė įstaiga 

Lituanistikos ir Lituanikos paveldas 

nuo  XIX a. II p. iki 1922 metų  SLA 

archyve JAV 

73,00 



2.7.  
Lietuvos aklųjų 

biblioteka 
Biudžetinė įstaiga 

Lietuvos aklųjų bibliotekos 

tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra 

2020 

71,80 

2.8.  
Sugiharos fondas 

„Diplomatai už 

gyvybę“ 

Viešoji įstaiga 

Destiny of the conventions 1939 – 

1941: from war prisoners to war 

refugees, International conference 

70,60 

2.9.  
Prienų Justino 

Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

Biudžetinė įstaiga 

Konferencija „Pri(si)minti negalima 

pamiršti“, skirta Poeto Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo 

metinėms 

70,20 

2.10.  Kretingos muziejus Biudžetinė įstaiga 

„Gamtos gydomieji stebuklai“, skirtas 

Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms 

gimimo metinėms 

69,60 

2.11.  
Savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacija 
Asociacija 

Lietuvos ir Norvegijos informacijos 

paslaugų sektoriaus integracija: 

mobilumas, judrumas ir patirtys 

bibliotekose 

69,20 

2.12.  
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Biudžetinė įstaiga 
Tarptautinis forumas „Kūrėjas 

istorijos fone“ 
67,40 

2.13.  
Vilniaus memorialinių 

muziejų direkcija 
Biudžetinė įstaiga 

Venclovų namų-muziejaus edukacijų 

ir renginių ciklas „Istorijos kvapas“ 
64,40 

2.14.  
Kauno miesto 

muziejus 
Biudžetinė įstaiga Kaunas ir džiazas 63,60 

2.15.  
Lietuvos energetikos 

muziejus 
Viešoji įstaiga 

15 metų Struvės Geodeziniam lankui 

UNESCO paveldo sąraše 
62,60 

2.16.  
Marijos ir Jurgio 

Šlapelių namas-

muziejus 

Biudžetinė įstaiga 
TARP Lietuva–Suomija. Asambliažų 

paroda „Ženklai smėlyje“ 
61,00 

 

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 

 


