
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ (2 

FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2020 METAIS 

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. 1LKT-20(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 (2020 m. balandžio 22 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 

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) 2 finansuojamos veiklos „Lietuvos arba lietuvių 

kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo 

projektai“ (kodas 01-009-01-02-07) projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

1.1.  
Lietuvos 

dailės 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Lietuvos arba lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus 

meno ir dizaino kūrinių, sukurtų po 

1990 metų, įsigijimas Lietuvos dailės 

muziejaus rinkiniams papildyti 

87,33 31 300,00 

1.2.  
Šiaulių 

„Aušros“ 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Fotografijos muziejaus šiuolaikinio 

fotografijos meno kolekcijos 

papildymas 

81,80 

 

6 900,00 

 

1.3.  

 

Nacionalinis 

M. K. 

Čiurlionio 

dailės 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Meno kūrinių įsigijimas naujoms 

muziejinėms ekspozicijoms ir 

muziejinių rinkinių papildymui 

80,60 15 400,00 

1.4.  

Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Muziejinės vertybės Rimvydo 

Stankevičiaus rinkiniui 
76,40 4 200,00 



1.5.  
Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Lietuvos menininkų darbų, sukurtų 

po 1990 metų, įsigijimas 
69,20 6 450,00 

1.6.  
Žemaičių 

muziejus 

„Alka“ 

Biudžetinė 

įstaiga 

Kodas: Žemaitija. Lietuvos 

menininkų šiuolaikinio vizualaus 

meno darbų, sukurtų po 1990 metų, 

įsigijimas 

67,80 14 080,00 

IŠ VISO: 78 330,00 

 

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti Projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2020 m. 

rugsėjo 4 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. 

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.  

 

 

 

Tarybos pirmininkė  Daina Urbanavičienė 

 


