
 

 

  

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„STIPENDIJOS KULTŪROS IR (AR) MENO KŪRĖJAMS“ INDIVIDUALIŲ (ETNINĖS 

KULTŪROS IR TAUTODAILĖS SRITIES) VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO  

2020 METAIS 

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 1LKT-133(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) 6, 47, 49-51 ir 60 punktais bei Gairių 22 priedu,  Stipendijų kultūros ar meno 

kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. 

įsakymu Nr. ĮV-226 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-672 

redakcija) 22-24 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupių išvadas (2019 

m. lapkričio 26 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-96(1.7)) 

n u s p r e n d ž i a:  

1. nuo 2020 m. sausio 1 d. skirti 600 Eur dydžio per mėnesį individualias valstybės stipendijas 

šioms etninės kultūros ir tautodailės srities veikloms įgyvendinti: 

 

   Eil.  

   Nr. 
Stipendijos gavėjas 

Veikla, kuriai vykdyti skirta 

valstybės stipendija 

Vertinimas, 

balais 

Stipendijos 

mokėjimo 

trukmė, 

mėnesiais 

Stipendijos 

dydis per 

visą 

stipendijos 

mokėjimo 

laikotarpį, 

Eur 

1.1.  Jolanta Zabulytė 

Knygos „Anykščių krašto 

kryždirbystė: metaliniai 

kryžiai“ rašymas ir parengimas 

spaudai 

85,40 11 6 600,00 

1.2.  Vytautas Valiušis 

Tradicinis Lietuvos puodžiaus 

amatas. Praeities ir šiandienos 

sąskambiai 

81,50 9 5 400,00 

1.3.  Rimantas Sliužinskas 

Mokslinės monografijos 

(studijos bei abėcėlinio 

aiškinamojo žodyno) 

„LIETUVIŲ 

ETNOMUZIKOLOGINĖS 

TERMINIJOS IŠTAKOS“ 

sudarymas bei parengimas 

spaudai 

76,60 8 4 800,00 



 

 

1.4.  
Miglė Morkūnaitė-

Vervečkienė 

Autorinių papuošalų paroda 

„Ornamentų žydėjimas“ 
73,00 3 1 800,00 

1.5.  Sigita Milvidienė 
Rinktinių juostų kolekcija „100 

mamytės juostų“ 
70,60 9 5 400,00 

1.6.  Rytis Milkintas 

Skulptūrų ciklui „Ieškantys 

žmogaus“ sukurti, personalinių 

parodų serijai Lietuvoje ir 

užsienyje surengti 

70,40 3 1 800,00 

1.7.  Žilvinas Danys 

Tiriamoji mokslinė veikla - 

informacijos surinkimas ir 

parodos parengimas. Mažosios 

architektūros parko sukūrimas. 

Mažosios architektūros parko, 

ekspozicijos atidarymas, 

ekspozicijos ir parodos 

pristatymas visuomenei, 

rašytojo vardo Pakriaunių 

kaimo bibliotekai suteikimas 

69,80 5 3 000,00 

1.8.  Eugenija Martinaitytė 

Kūrybinė veikla tautodailės 

srityje: personalinių tapybos 

darbų rengimas Lietuvoje ir 

užsienyje, dalyvavimas 

grupinėse parodose. „Senasis 

Vilnius“ tapybos darbų (1979-

2019 m.) albumo parengimas. 

Primityviosios tapybos plenerų 

organizavimas ir dalyvavimas. 

Naujų darbų sukūrimas 

69,40 6 3 600,00 

1.9.  Saulius Kronis 

Autorinių kalviškos 

kryždirbystės kryžių kolekcijos 

kūrimas, edukacijų ir 

personalinių parodų rengimas 

69,20 7 4 200,00 

1.10.  Diana Lukošiūnaitė 

Karpytų paveikslų kolekcijos, 

skirtos Tautodailės metams, 

sukūrimas ir parodų 

surengimas 

67,40 5 3 000,00 

1.11.  Brigita Bublytė 

Knygos su audiovizualine 

medžiaga „Balso kaukės. 

Etninės tradicijos šiuolaikinio 

žmogaus gyvenime ir 

kūryboje“ sukūrimas bei 

parengimas leidybai 

66,20 6 3 600,00 

1.12.  Emilija Brajinskienė 

Perkelti į skaitmenines 

laikmenas sukauptą niekur 

nepublikuotą tautosakos 

medžiagą (lietuvių liaudies 

dainas - romansus) 

65,40 8 4 800,00 



 

 

1.13.  Agota Zdanavičiūtė 

Muzikinė kūryba pagal 

žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės pasakas 

65,00 5 3 000,00 

IŠ VISO: 85 51 000,00 

 

2. neskirti individualių valstybės stipendijų šioms etninės kultūros ir tautodailės srities veikloms 

įgyvendinti: 

 

   Eil.  

   Nr. 
Stipendijos teikėjas 

Veikla, kuriai vykdyti buvo prašoma skirta 

valstybės stipendiją 

Vertinimas, 

balais 

2.1. Gustė Bačiulytė 
Iliustracijų ciklo knygų vaikams „Kiškio miegas“ 

ir „Meška glėby“ sukūrimas 
64,80 

2.2.  Jonas Bugailiškis 

Nematerialaus paveldo medinės kryždirbystės 

tradicijų tęsimo tautodailės projektas Liaudiška 

pasaulėjautos dvasią perteikiančias teminės 

kompozicijos, lietuvių liaudies pasakų motyvais 

sukūrimas, įgyvendinimas, sklaida 

64,80 

2.3.  Inga Dagilė 
Edukacinės ir pažintinės knygos apie lietuvių 

tarmes vaikams sukūrimas 
64,00 

2.4.  Daina Snicoriūtė 

Panevėžio regiono etninio paveldo medžiagos 

skaitmeninimas, perkėlimas į elektronines 

laikmenas, internetinės svetainės sukūrimas ir jos 

palaikymas 

63,60 

2.5.  Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė 

Tęstinis projektas Rankomis austa lininių pirties 

rankšluosčių kolekcija ir naujų aksesuarų 

sukūrimas. Numatyta sklaida, parodos Lietuvoje ir 

užsienyje 

63,40 

2.6.  Rūta Stonkienė 
Tradicinių šiaudinių sodų ruošinių gamyba ir 

integravimas ugdymo procese 
61,20 

2.7.  Ernest Meirovič Baltų juvelyrikos rekonstrukcija 61,20 

2.8.  Gražina Kriaunevičienė Paveldo ir kūrybos sintezė skiautiniuose 61,00 

2.9.  Saulius Vaitiekūnas 

„ŽEMĖS RAŠTAI“ Instaliacija iš atskirų akmens 

ir metalo plastikos objektų (sidabru inkrustuotų 

Baltijos jūros ir Lietuvos lauko akmenų) 

60,80 

2.10.  Rasa Vaičiulytė 
Litvakų muzikinio paveldo tyrimas, sisteminimas 

ir sklaida 
60,40 



 

 

2.11.  Reda Šatūnienė 
„Nekonvencinių gydymų“ sampratos ir formos 

Lietuvoje XX-XXI a. sandūroje 
58,20 

2.12.  
Indrė Kukulskytė-

Nedzveckienė 

Tinklalapio www.etnomuzikologija.lt pildymas - 

įvairios informacijos, susijusios su etnine muzika, 

platinimas 

55,20 

2.13.  Austė Ostasevičiūtė 
Audimas ir tradicinių amatų sklaida Lietuvoje bei 

tarptautinių mokymų organizavimas 
50,20 

 

3. Šiame sprendime nurodyti Stipendijos gavėjai, kuriems yra skirta individuali valstybės 

stipendija, privalo ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 20 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) 

tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos pirmininko patvirtintos formos sutarties egzempliorius. 

Stipendijos gavėjui nepateikus sutarties per nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas 

finansavimas 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  

  

 

 

 

 


