
Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo juridinis 

statusas
Projekto pavadinimas Sritis/ Programa 

1 Džiazo namai Viešoji įstaiga Tradicinis tarptautinis festivalis „Nida Jazz maratonas“ Muzika

2 Šiuolaikiniai meno projektai Viešoji įstaiga Šiaurė Dailė

3 Šiuolaikiniai meno projektai Viešoji įstaiga XIII Jaunojo tapytojo prizas Dailė

4 Šiuolaikiniai meno projektai Viešoji įstaiga
Grupinė lietuvių ir prancūzų menininkų paroda 

„Žmogus – žuvis“
Dailė

5 St. Vincent Individuali įmonė
„The future affection to the past“ – „Ateities  

atspindžiai praeičiai“
Dizainas

6 „Ryto“ draugija Asociacija
Dainavos krašto dainų šventės – „Morkaus Festivalio 

100 – metis“
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

7 Meno ID Mažoji bendrija Fotografijos albumo leidybai Fotografija

8
Rietavo savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Regioninė šiuolaikinio šokio sklaidos programa Telšių 

apskrityje
Šokis

9 Tai – tai Mažoji bendrija
Lietuvių liaudies ir populiariosios muzikos projektas 

„Virsmas“
Muzika

10
Lietuvos tautinių mažumų folkloro 

ir etnografijos centras
Viešoji įstaiga XVI tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

11
Lietuvos tautinių mažumų folkloro 

ir etnografijos centras
Viešoji įstaiga XI tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

12 Gelmės Viešoji įstaiga
Januszo Leono Wisniewskio knygos „Bikinis“ vertimas ir 

leidyba
Literatūra

13 Sėkmės idėja Viešoji įstaiga
Domo Aleksos naujo muzikinio albumo sukūrimas ir 

leidyba
Muzika

14 Intermezzo LT Viešoji įstaiga Akimirka erdvėje Literatūra

15 Intermezzo LT Viešoji įstaiga Quincelli  violončelių spalvos Muzika

16 Studija „Vilniaus arsenalas“ Viešoji įstaiga
Lietuvių kompozitorių kompaktinės plokštelės įrašymas 

ir leidyba
Muzika

17 Gelmės Viešoji įstaiga
Mia Kankimaki knygos „Apie jas galvoju naktimis“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

18 Kretingalės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Šiaudinis amfiteatras
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

19 Šiaulių apskrities televizija Uždaroji akcinė bendrovė (Ne)uždarytas teatras Teatras

20 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
XX a. 3 – 4 dešimtečio traktoriaus „Fordson model N“ 

įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

21
Lietuvos tautinių mažumų folkloro 

ir etnografijos centras
Viešoji įstaiga

Lietuvos kompozitoriaus Leono Somovo kūrinio liaudies 

dainų, dvasinių eilių pagrindu sukūrimas ir pristatymas
Muzika

22 Mažeikių muziejus Biudžetinė įstaiga Viekšnių balandėlis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

23
Švenčionėlių miesto kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Tęstinis regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų 

festivalis „Ant Sarios krantų“

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

24 Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Religinė bendruomenė ar 

bendrija
Profesionalus menas contra stigmatizuota visuomenė Menas žmogaus gerovei

25 Menininkų klubas Asociacija
Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos albumo 

„Sublime“ leidyba
Fotografija

26 Telšių vyskupijos kurija
Religinė bendruomenė ar 

bendrija

Paveikslo „Abraomo auka“ (XIX a.) ir jo rėmo 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

27 Nacionalinė moksleivių akademija Viešoji įstaiga NMA muzika Muzika

28
Lietuvos tautinių mažumų folkloro 

ir etnografijos centras
Viešoji įstaiga

Specializuoto Lietuvos tautinių mažumų muzikinio 

folkloro archyvo skaitmeninimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

29 Mano šviesa Viešoji įstaiga Kūrybinės dirbtuvės senjorams „Mano istorija“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

30 Tikslas – Merkinė Viešoji įstaiga
Video dokumentikos ciklas apie Merkinę: gamta, 

kultūra, istorija

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

31 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Olgos Tokarczuk esė rinkinio „Jautrus pasakotojas“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

32 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Dovilės Zelčiūtės knygos „Augau teatre“ parengimas ir 

leidyba
Teatras
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33 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Monikos Baltrušaitytės romano „Inkilinės“  parengimas 

ir leidyba
Literatūra

34 Artmūza Asociacija
Renginių ciklas „Saulės laikas“ skirtas Vytauto Mačernio 

100 – osioms gimimo metinėms
Teatras

35
Kupiškio krašto žmonių su negalia 

sąjunga
Asociacija

Vytauto Mačernio kūrybinio palikimo sklaida „Sielos 

paveikslas“
Teatras

36 Šlipas meno galerija Viešoji įstaiga
Siurrealistinis tapybos performensas „Kaip ir kodėl 

Vytautas didysis valgė raugintus agurkus“
Dailė

37 Šlipas meno galerija Viešoji įstaiga
13 performansų pagal grupės „Haruspic“ albumą „Balti 

sparnai“ sukūrimas
Tarpdisciplininis menas

38 Aikas Žado Asociacija Nematomo žmogaus kinoteka 2021: gijimo ontologijos Tarpdisciplininis menas

39
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Utenos viešosios bibliotekos interneto svetainės 

atnaujinimas pritaikant ją kintantiems vartotojų 

poreikiams ir optimizuojant naujoms interneto 

galimybėms

Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

40
Lietuvos Kraštotyros draugijos 

Kelmės skyrius
Asociacija Gyvosios tradicijos geroji patirtis

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

41 Lietuvos ypatingasis archyvas Biudžetinė įstaiga

Lietuvos komunistų partijos (ant sskp platformos) ir kitų 

prosovietinių organizacijų apdegusių dokumentų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

42 Gelmės Viešoji įstaiga
Valerie Perrin knygos „Sekmadienio užmirštieji“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

43 Maketonas Mažoji bendrija
Vytauto Tamulaičio „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ 

4 – asis atnaujintas leidimas
Literatūra

44 Gelmės Viešoji įstaiga
Kornelio Makuszynskio knygos „Panelės Evos šėlionės“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

45 Mano šviesa Viešoji įstaiga D. Rudžio autorinė kūryba Muzika

46
Valstybinio Kernavės kultūrinio 

rezervato direkcija
Biudžetinė įstaiga

Romėniškojo laikotarpio indo restauravimas ir 

pritaikymas visuomeniniam pažinimui

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

47
Koncertinė įstaiga „Kauno 

santaka“
Biudžetinė įstaiga Claros Rockmore pasaulis Muzika

48 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga Baltų raštai keramikoje: iš praeities į ateitį

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

49 Slavų tradicinės muzikos mokykla Viešoji įstaiga
XVIII tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių Kalėdos 

Lietuvoje“
Muzika

50 Šiaulių apskrities televizija Uždaroji akcinė bendrovė Vardai, darbai, vietovardžiai Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

51 Alytaus miesto teatras Biudžetinė įstaiga X – asis tarptautinis teatrų festivalis Com•Media Teatras

52 Panevėžio lėlių vežimo teatras Biudžetinė įstaiga
V. A. Mocarto opera „Don Žuanas“ kamerinio lėlių 

teatro spektaklio pastatymas ir sklaida
Teatras

53 Meno ID Mažoji bendrija Masinė sąmonė Tarpdisciplininis menas

54 Mild power Mažoji bendrija
Drabužių kolekcijos pristatymas, viešieji ryšiai ir 

atstovavimas parodų salėje Londone
Dizainas

55 Merkinės krašto muziejus Biudžetinė įstaiga

Paskutinė Karaliaus Vladislovo Vazos kelionė į Lietuvą ir 

mirtis Merkinėje 1648 m. – vizualizacijų sukūrimas 

kompiuterinės grafikos priemonėmis
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

56 Lietuvos muzikos verslo asociacija Asociacija

Lietuvos muzikos eksporto galimybių plėtra: 

dalyvavimas tarptautinėje mugėje „Eurosonic 

Noorderslag“
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

57 Kretingos muziejus Biudžetinė įstaiga Medinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

58 Noopolis Viešoji įstaiga
Nuo tradicinių turizmo kelių nutolę vietoženkliai Kauno 

mieste: darnus architektūrinis maršrutas
Architektūra

59 Noopolis Viešoji įstaiga 2070 m.(iestas) Architektūra

60 Kirtimų kultūros centras Biudžetinė įstaiga „Sonic Vilnius“ vystymas Tarpdisciplininis menas

61 Flame of fire Europe Viešoji įstaiga Literatūra Literatūra

62 Flame of fire Europe Viešoji įstaiga Muzika Muzika

63
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga Vilnius: istoriografijos bibliografija

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

64 Šokių studija Divain Asociacija
Tarptautinis edukacinis šokių projektas „Dance station – 

2021“
Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

65 Nevarėnų bendruomenė Ratas Asociacija Dėkoju, tau kūrėjau Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

66 Šiaulių dailės galerija Biudžetinė įstaiga Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus‘ 26“ Tarpdisciplininis menas

67
Nacionalinis muziejus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmai

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

gobelenai. Nauji įsigijimai ir atribucijos
Dailė

68
Švenčionėlių miesto kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Elektro kupolė

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

69
Lietuvos Kraštotyros draugijos 

Kelmės skyrius
Asociacija Šaknys

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas



70
Juozo Mikolainio muzikos studija 

Mikutis
Viešoji įstaiga Druskininkams reikia orkestro

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

71 Retas paukštis Viešoji įstaiga

Lietuvių liaudies pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ leidimas 

(tautosakininko Mato Slančiausko tekstas, Aspazijos 

Surgailienės iliustracijos)
Literatūra

72
Lietuvos architektų sąjungos 

viešoji įstaiga „Architekto 

Gedimino Baravyko“ fondas

Viešoji įstaiga
Lietuvos „Architektūros riterio“ ordino laureatų leidinių 

serija (1997 – 2021) parengimas
Architektūra

73 Mažeikių muziejus Biudžetinė įstaiga Gyvos žemės mintys 2021 Fotografija

74 7 meno dienos Viešoji įstaiga Šokio meno kritikos skatinimas Šokis

75 7 meno dienos Viešoji įstaiga Teatro kritikos skatinimas Teatras

76 Debesų sala Viešoji įstaiga Kūrybingai tarp debesų
Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

77
Rietavo savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Profesionalios muzikos ir teatro meno festivalis 

„Pulsas“ Rietavo savivaldybėje
Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

78 Tauragės krašto muziejus Santaka Biudžetinė įstaiga Aleksandro Gvanjinio kronikos (1611 m.) restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

79 Tikslas – Merkinė Viešoji įstaiga
Merkinės pažintinio maršruto sukūrimas ir naujų 

lankytinų objektų aktualizavimas
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

80
Senjorų dienos centras Keturlapis 

dobilas
Viešoji įstaiga Kūrybinė teatro ir saviraiškos stovykla senjorams Menas žmogaus gerovei

81
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Kitokie atradimai: krašto etnokultūros ir paveldo 

informacija jaunesnio amžiaus ar specialių poreikių 

turintiems vaikams
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

82 Kūrybinių iniciatyvų centras Viešoji įstaiga Parodyk savo miestą mano mieste Fotografija

83 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga Dzūkijos amatų mokykla: senieji žaislai
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

84 Baritonų trio Viešoji įstaiga
Tarptautinis jubiliejinis XX festivalis „Operetė Kauno 

pilyje“
Muzika

85 Vilniaus rotušė Viešoji įstaiga Imantas Selenis  Tyla/ Silence Fotografija

86
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga Muziejinių vertybių įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

87 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus žemėlapių portalo 

atnaujinimas – jūrlapiai iš H. Šojaus žemėlapių rinkinio
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

88
Nacionalinė vargonininkų 

asociacija
Asociacija Koncertų ciklas „Vox organi Cathedralis“ Muzika

89 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Monikos Fagerholm romano „Kas nužudė Bembį?“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

90 Ukmergės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Aniuolų sargų kermošius
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

91 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Ievos Gudmonaitės esė rinkinio „Žaisti namus“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

92
Švenčionių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Švenčionių krašto šviesuoliai

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

93 Gelmės Viešoji įstaiga
Juhanio Puttseppio knygos „Delčia kaip aukso valtis“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

94
Panevėžio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Praeities ir dabarties koliažas

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

95 Žagarės regioninio parko direkcija Biudžetinė įstaiga Išsaugosime istoriją ir žmonių atmintį ateities kartoms Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

96 Žagarės regioninio parko direkcija Biudžetinė įstaiga Žagarės vyšnių festivalis „Visiems, kas su mumis“ Muzika

97 Mintis Uždaroji akcinė bendrovė
Juzefo Ignaco Kraševskio tekstų rinkinio „Išblyškusios 

mergaitės iš Aušros Vartų istorija“ vertimas ir leidyba
Literatūra

98 Mintis Uždaroji akcinė bendrovė
Sauliaus Špokevičiaus knygos „Mintys: auksinės, 

medinės, ciniškos ir mediciniškos“ leidyba
Literatūra

99 R. Paknio leidykla Individuali įmonė Mūro istorijos Fotografija

100 Informacinio raštingumo draugija Asociacija Fitodizaino sprendiniai iš Lietuvoje auginamų gėlių

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

101 Liudo Mikalausko koncertai Viešoji įstaiga Keliaujantis giesmės festivalis Muzika

102 Džiazo šokių asociacija Asociacija Tradicinių džiazo šokių atvirų online seminarų ciklas Šokis

103 Bazilisko ambasada Asociacija Avangardinės poezijos interpretacijos „Glūdi liūdi“ Tarpdisciplininis menas

104 Džiazo šokių asociacija Asociacija
Lietuvos tradicinio džiazo muzikantų ir šokėjų bendro 

video klipo kūrimas
Muzika

105 Bazilisko ambasada Asociacija
Verstinės poezijos čiabukų serija „Bazilisko ambasada“ 

(Nr. 8 – 14)
Literatūra

106 Teatras Meno fortas Viešoji įstaiga Spektaklis „Lietaus vaikas“ Teatras



107
Pakruojo rajono savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Muzikos skaitykla + Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

108
Nacionalinė vargonininkų 

asociacija
Asociacija Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis Menas žmogaus gerovei

109 Informacijos vadybos agentūra Uždaroji akcinė bendrovė Atvertas „Langas“ muzikai ir menui, 90 – ųjų istorija Fotografija

110
Pakruojo rajono savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Poeto Vytauto Mačernio vizijų keliu Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

111 Užantis Viešoji įstaiga Jėgos vieta Tarpdisciplininis menas

112 Menų industrija Viešoji įstaiga Šiuolaikinio šokio spektaklio „Fake“  sukūrimas ir sklaida Šokis

113 Literatų klubas Audruvė Asociacija Po ūkanotu nežinios dangum Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

114 Užantis Viešoji įstaiga Užupis – pasauliui Fotografija

115
Kultūros centras Dusetų dailės 

galerija
Biudžetinė įstaiga

Tarptautinis menininkų pleneras – forumas „Zarasai – 

ežerų kraštas 2021“
Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

116 Šniūraičių bendruomenė Asociacija Bijūnų šventė Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

117 Anželikos Cholinos šokio teatras Viešoji įstaiga Šokio spektaklio „Pikų dama“ kino versijos sukūrimas Šokis

118 Pepper live Viešoji įstaiga Edukacinio pobūdžio koncertas „Kino muzikos istorija“ Muzika

119 Tv Europa ir partneriai Mažoji bendrija Dideli maži dalykai Muzika

120 Tv Europa ir partneriai Mažoji bendrija Kai nubunda lėlės Teatras

121 Anželikos Cholinos šokio teatras Viešoji įstaiga Jolantos Vymerytės baleto meno mokykla online Šokis

122 Pamėginčius Viešoji įstaiga Nenuobodžiauk! Utenos apskritis: Kultūros edukacija

123 Still motion Viešoji įstaiga
Ekstremalaus sporto turizmo informacijos rinkimas 

fotografijos archyvui ir albumo sukūrimas
Fotografija

124 Inkūniečių bendrija Bendrija
Profesionalus menas visuomenės naudojimui – Inkūnų 

bažnyčios vitražai
Dailė

125 Raudonos nosys Gydytojai klounai Asociacija
Klounados spektaklio „Keliaujantis klounų orkestras“ 

sklaida Lietuvoje 2021 metais
Menas žmogaus gerovei

126 Baltų lankų leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Kazuo Ishiguro romano „Klara ir saulė“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

127 Baltų lankų leidyba Uždaroji akcinė bendrovė Tomo Vaisetos romano „Choras“ parengimas ir leidyba Literatūra

128 Vozbino studija Viešoji įstaiga
Genius Loci (vietos dvasia): Istorinės temos 

interpretacija šiuolaikiniame mene

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

129 Baltų lankų leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Jaan Kross romano „Žmonės be praeities“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

130 Pro partners Viešoji įstaiga Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

131 Klasikos koncertai Viešoji įstaiga
I – asis Žemaitijos dvarų muzikos festivalis. Dievui ir 

žmonėms
Muzika

132
Tauragės rajono savivaldybės 

Birutės Baltrušaitytės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Knygos „Šubertinė“ leidyba Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

133 Tauragės krašto muziejus Santaka Biudžetinė įstaiga Knygos „Užmirštasis Tauroggenas“ leidyba Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

134 Žemaičių dailės muziejus Biudžetinė įstaiga
Olandijos menininkų paroda „Olandų šviesa. Praeitis ir 

dabartis“
Dailė

135 Tytuvėnų festivalis Viešoji įstaiga XVIII tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis Muzika

136 Kauno šokio teatras Aura Biudžetinė įstaiga Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose Šokis

137 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė
Autorinė koncertinė programa fortepijonui „Groja 

Marius Repšys“, koncertinis turas
Muzika

138 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė
Leon Somov & Dileta vinilo plokštelės „Find you“ 

pristatymo koncertai Vilniuje ir Kaune
Muzika

139 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė Autorinių Leono Somovo nuotraukų paroda Fotografija

140 K. J. Vasiliausko įmonė Individuali įmonė
Knygos „Birutė Žymantienė. Bedugnė žiūri į tave“ 

leidyba
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

141 Menopolis Viešoji įstaiga Tautų įvairovė – mūsų stiprybė Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

142 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė Tado Vidmanto spektakliai „Naktinė Žvejyba“ Teatras

143
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Su knyga per gyvenimą

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

144 Festivalių grupė Viešoji įstaiga
Kultūros edukacija kūrybinėje erdvėje – „Palūšės 

Valtinė“
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

145 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė Koncertinis turas „Leon Somov“ Muzika

146
Lietuvių laisvalaikio literatūros 

lyga
Viešoji įstaiga Renginių ciklas: Rašytojai gyvena šalia Jūsų! Literatūra



147
Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas
Biudžetinė įstaiga

„1829 m. kelionės Nemunu dienoraštis“ paruošimas 

spaudai
Literatūra

148
Mažeikių rajono Šerkšnėnų 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Šventė „Vasaros spalvų paletė“ Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

149 Gelmės Viešoji įstaiga Graikų apsakymų rinktinės vertimas ir leidyba Literatūra

150 Projektų studija Viešoji įstaiga Etnokultūros pamokos Lietuvos moksleiviams Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

151 Eglės leidykla Akcinė bendrovė
Editos Barauskienės knygos „Šimtas metų po vienu 

stogu“ leidyba
Literatūra

152 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Semiono Chanino eilėraščių knygos „Praleistos 

smulkmenos“ vertimas ir leidyba
Literatūra

153
Mažeikių rajono Šerkšnėnų 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Edukacinė šventė „Bulvių fiesta“

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

154 Kauko laiptai Viešoji įstaiga Tado Žvirinskio knygos „Zombis Lozorius“ leidyba Literatūra

155 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Algimanto Mikutos knygos „Sraigės gyvenimas“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

156 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Inos Ogenskienės knygos „Ežiukas Pukutuku“  

parengimas ir leidyba
Literatūra

157 Alytaus miesto teatras Biudžetinė įstaiga
Interaktyvus muzikinis spektaklis paaugliams „Nebe 

tabu“ 

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

158 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Jolantos Sereikaitės romano „Porceliano dvaras“  

parengimas ir leidyba
Literatūra

159 Klaipėdos džiazo orkestras Viešoji įstaiga
„Klaipėdos džiazo orkestras ir Ąžuoliniai Berželiai“  

LP/CD pristatymo koncertinis turas
Muzika

160 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga
Virtualios realybės turas „Iš dabarties į praeitį: 

Šilokarčemos turgavietė“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

161 Vilniaus universitetas Viešoji įstaiga Skaitymas kaip kvėpavimas Literatūra

162 Vilniaus universitetas Viešoji įstaiga
Vilniaus universiteto leidyklos autorių ir knygų licencijų 

pristatymas užsienyje
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

163 Terra Publica Viešoji įstaiga
Kristy Applebaum knygos „The Middler“ vertimas ir 

leidyba
Literatūra

164 Terra Publica Viešoji įstaiga
Selemono Paltanavičiaus paveikslėlių knygos 

„Skruzdėlyno kronikos“ leidyba ir sklaida
Literatūra

165 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga

Dailininko Pranciškaus Kostževskio (Franciszek 

Kostrzewski, 1826 – 1911) 1889 m. sukurto paveikslo 

„Puota Siesikų dvaro rūmuose“ ir rėmų restauravimas 

(LBM 38168; M 9158)

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

166
Visuomeninė organizacija 

Legendos
Asociacija Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant Dailė

167 Teatronas Asociacija
Spektaklio sukūrimas pagal Fiodoro Dostojevskio 

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“
Teatras

168
Pagėgių savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Etninės krašto istorijos tradicijos. 11 – asis „Kalėdinis 

Žąsų turgus“ Mažojoje Lietuvoje
Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

169
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

„Nuo renesanso iki moderno: inovatyvūs laiko 

žingsniai“ virtuali dailės istorija Laikrodžių muziejaus 

ekspozicijoje
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

170 Vilniaus universitetas Viešoji įstaiga Elektroninių knygų leidyba

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

171 Teatronas Asociacija
Spektaklio „Dig – it“ (liet. prisikask/ prisiknisk), skirto 

lauko erdvėms, sukūrimas
Teatras

172 Lietuvos muzikų rėmimo fondas Labdaros ir paramos fondas
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 30 – mečio patirtis 

kultūros lauke
Muzika

173
Tauragės rajono savivaldybės 

Birutės Baltrušaitytės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Kino2bliss Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

174 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
Kaligrafijos paroda „Sielos paveikslas“, skiriama Vytauto 

Mačernio 100 – osioms gimimo metinėms
Dailė

175 Biržų kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Etnokultūrinė dienos stovykla vaikams ir jaunimui 

„Kelionė į liaudies muzikos pasaulį“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

176
Švenčionėlių miesto kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Kuriame miesto istoriją – 3

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

177 Vilniaus rotušė Viešoji įstaiga Vytautas Viržbickas. Bulvės troškimas prasmingo buvimo Dailė

178 Gilučių bendruomenė Asociacija Branginkime, kas sena – lietuviška

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

179
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga M. A. Mackelaitės vitražų tyrimai ir restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

180 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga
Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, 

menų sąveika
Architektūra



181 Vilniaus Miesto Opera Viešoji įstaiga
„Vilnius City Opera“ internetinės svetainės sukūrimas – 

veiklos skaitmenizavimas, archyvavimas
Muzika

182 Teatras Meno Fortas Viešoji įstaiga Spektaklis „Rudens sonata“ Teatras

183 Kanta Company Asociacija

Siurrealistinės šiuolaikinio cirko komedijos „Clothes and 

Us“ (liet. „Drabužiai ir mes“) pritaikymas lauko 

pasirodymams ir sklaida
Cirkas

184 ŠLIPAS meno galerija Viešoji įstaiga

Teatralizuoto koncerto – grupės „Ir visa tai kas yra 

gražu yra gražu“ antologijos pristatymo koncerto 

organizavimas
Muzika

185 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga

Steve Krug – Neverskite manęs galvoti: sveiko proto 

požiūris į svetainių ir mobiliųjų programėlių

tinkamumą
Dizainas

186 Darni socialinė raida Viešoji įstaiga Lietuvos architektų kūryba emigracijoje XXI a. Architektūra

187 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Raminta Jurėnaitė apie Lietuvos dailę ir fotografiją Dailė

188 Motyvaciniai projektai Viešoji įstaiga ZEN TALKS Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

189 Džiazo šokių asociacija Asociacija
Grupės „The Schwings Band“ 10 gyvavimo metų 

gimtadieninio albumo sukūrimas, įrašai ir sklaida
Muzika

190 Mūsų odisėja Uždaroji akcinė bendrovė
Teatralizuotos ekskursijos „Klounada Kaune“ sukūrimas 

ir sklaida
Cirkas

191 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Viliaus Naujiko fotografijų albumas „Mano gentis“ Fotografija

192
Pakruojo verslo informacijos 

centras
Viešoji įstaiga Linkuvos vardai: linkuvių žydų istorijos Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

193 Leidykla „Žuvėdra“ Uždaroji akcinė bendrovė
Rašytojo Vytauto Kirkučio knygos „Rašalinė su 

rugiagėlėmis“ leidyba
Literatūra

194 Klausučių ulytėlė Asociacija
Šiaurės Lietuvos aludarystės tradicijų ir amatų šventė 

„Dundulio koštuvės“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

195 Dailininkų sąjungos galerija Viešoji įstaiga
Aistra kurti: dailininkės Ievos Naginskaitės kūrybos 

retrospektyva
Dailė

196 Dailininkų sąjungos galerija Viešoji įstaiga Lipdau pasaulį ir save 2021 Menas žmogaus gerovei

197
Poetų ir rašytojų, rašančių rusų 

kalba Lietuvoje literatūrinis 

susivienijimas „LS LOGOS“

Asociacija Lietuvos rusų prozos antologijos IV, V, VI tomų leidyba Literatūra

198 Dailininkų sąjungos galerija Viešoji įstaiga
Rytojaus horizontai 2021: jauno meno sklaida Lietuvoje 

ir užsienyje
Dailė

199 Užantis Viešoji įstaiga Sielos šokiai Dailė

200 Ažvinčių Meno Centras Viešoji įstaiga Aukštaitijos sklaida Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

201
Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Literatūriniai pasimatymai Literatūra

202 Lindyhop.lt klubas Asociacija
Atvirų pažintinių lindyhopo ir džiazo šokių seminarų-

socialinių vakarų ciklas „Šokti gali visi!“
Šokis

203
Ukmergės rajono savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Haiku festivalis Ukmergėje 2021

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

204 6Chairs Books Viešoji įstaiga
Gintaro Didžiapetrio fotografijų albumas „The Classic of 

In Passing“
Fotografija

205 Atrask Raseinius Viešoji įstaiga 1830–1831 m. sukilimo įamžinimas

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

206
Juozo ir Alfonso Keliuočių 

palikimo studijų centras
Asociacija

Leidinio „Juozo Keliuočio literatūrinės premijos 

laureatai“ parengimas, leidyba ir sklaida
Literatūra

207 Tauragės kultūros centras Biudžetinė įstaiga (Ne) tolima praeitis: Edmundą Mažrimą menant Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

208 Retas paukštis Viešoji įstaiga

Lietuvių liaudies pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ leidimas 

su dailininkės Aspazijos Surgailienės 1967 metų 

iliustracijomis
Dailė

209
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

Pakruojo skyrius
Asociacija Atrask, pažink, aplankyk Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

210
Širvintų rajono savivaldybės Igno 

Šeiniaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Virtualus žemėlapis „Atrask ir pažink Širvintų kraštą: 

kultūros paveldo objektai 360 laipsnių kampu“ 
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

211 Kauno miesto muziejus Biudžetinė įstaiga

Lietuvos muzikinio kultūros paveldo tyrimai: Lietuvos 

kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus veiklai skirto 

straipsnių rinkinio parengimas ir leidyba
Muzika

212 Mintis Uždaroji akcinė bendrovė
Dmitrijaus Merežkovskio knygos „Atgimę dievai. 

Leonardas da Vinčis“
Literatūra

213 Raseinių rajono kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Šiuolaikinė Verdžio „Requiem“  interpretacija „Requiem 

reflected“
Muzika

214 Aktualioji istorija Viešoji įstaiga Dokumentinis filmas „Pasivaikščiojimai ir susitikimai“ Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

215 Jokūbo kultūros centras Viešoji įstaiga V tarptautinis „Vilniaus kariliono festivalis“ 2021 Muzika



216 Kauno miesto muziejus Biudžetinė įstaiga
Kauno miesto muziejaus skaitmeninių kultūros 

produktų ir paslaugų pasiūlos didinimas (II dalis)
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

217 Tv Europa ir partneriai Mažoji bendrija Mirštantys sodai Fotografija

218 Teatras vaikams „Pradžia“ Viešoji įstaiga Šokio spektaklio sukūrimas Šokis

219
Kupiškio rajono Alizavos 

pagrindinė mokykla
Biudžetinė įstaiga Pasaka

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

220
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Interaktyvi videoinstaliacija „Gyvas Tiškevičių šeimos 

albumas“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

221 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Paveikslų rinkinio „Kataloginiai, kolekciniai Elenos 

Kniūkštaitės tapybos darbai“ tęstinis įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

222 Rytų Aukštaitijos Bigbendas Asociacija
Rytų Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo kūrybinės-

muzikinės laboratorijos „Improvizacija“
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

223 Žemaičių dailės muziejus Biudžetinė įstaiga
Gyvosios istorijos festivalis ant Gondingos piliakalnio 

„Gīva Gondinga“
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

224 Gelmės Viešoji įstaiga
Gavino Pretoro Pinney'aus knygos „Debesų stebėjimas“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

225 Renginių platforma Viešoji įstaiga Spektaklis paaugliams K. Brandau „Dangus ir rankos“ Teatras

226 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Juttos Noak knygos „Terakotinė moteris“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

227
Nacionalinis muziejus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmai

Biudžetinė įstaiga Kultūros vertybių įsigyjimas
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

228 „Versmės“ leidykla Viešoji įstaiga „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kazlų Rūda“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

229 58 sapnai Asociacija 66 istorijos grįžta Literatūra

230
Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras
Viešoji įstaiga Interaktyvus terminalas „Pažink Kupiškį“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

231 Beatati Mažoji bendrija
Beatos Tiškevič knygos „Beveidžiai“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

232 Muzikos kodas Viešoji įstaiga Instaliacija „Piano phase“ Muzika

233 Kirtimų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Guma: Saulė Noreikaitė ir DJ $TOCKER Tarpdisciplininis menas

234 Visagino menu rezidencija Asociacija
Šaškų kaimo apžvalgos aikštelės parko atnaujinimas 

bendruomenės pastangomis
Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

235 Gelmės Viešoji įstaiga
Pierre'o Gripari knygos „Broka gatvės pasakos“ vertimas 

ir leidyba
Literatūra

236 58 sapnai Asociacija
Mindaugo Milašiaus-Montės knygos „Skambarys“  

parengimas ir leidyba
Literatūra

237 58 sapnai Asociacija Aguonos. Haiku ir piešiniai Literatūra

238 Babtų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Žolynų dūzgesys

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

239 58 sapnai Asociacija
Vadimo Mesiaco romano „Dėdulė Džo: romanas apie 

Josifą Brodskį“
Literatūra

240
Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“
Biudžetinė įstaiga Atvažiuoja žolynai

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

241 Sigutė Trimakaitė ir Ko Viešoji įstaiga Muzikos terapija „Klasikinės muzikos programa 2021“ Menas žmogaus gerovei

242 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Knyga „Sodo rėda“ anglų kalba Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

243 Aukso žuvys Viešoji įstaiga

Knygos „Mano tėvas Antas. 100 prisiminimų apie 

Antaną Mončį / Mon père Ant. 100 souvenirs sur 

Antanas Mončys“ išleidimas ir komunikacija
Dailė

244
Pagėgių savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Knygos „Pagėgių krašto kaimai“ leidyba, 2 dalis Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

245 Baltijos renginiai Viešoji įstaiga
Stepono Januškos ir grupės Studija CD „Nestabdom“ 

leidyba
Muzika

246
Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Poezijos paukštė gieda Joniškiui: kūrėjo įamžinimas 

meno kalba
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

247
Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Meno jungtys Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

248 Vaizdų archyvas Viešoji įstaiga Lietuvos žydai grįžę iš nacių konclagerių Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

249 Židikų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Praeitis – dabartyje
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

250
Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Joniškio krašto rašytojai virtualioje realybėje Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

251
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Dėmesio! Dvi kartos traukinyje

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

252 Molėtų technikos muziejus Viešoji įstaiga Molėtų technikos muziejaus audiogidas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

253 Contribee Uždaroji akcinė bendrovė Kultūros ir meno kelionė aplink Lietuvą
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

254 Vaizdų archyvas Viešoji įstaiga „Pokaris, 1946“ knygos spauda, instaliacija Fotografija



255
Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“
Biudžetinė įstaiga Renginių ciklas „Gyvenimo istorijos“ Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

256 Spalvų kraitė Viešoji įstaiga
Bruno Markaičio koncerto fortepijonui ir orkestrui 

leidyba
Muzika

257 Šaukėnų kultūros ir amatų centras Biudžetinė įstaiga
Menininkų kūrybinės dirbtuvės „Bendrystėje šviesti 

Lietuvai“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

258
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga

A. M. Račkaus fondo retų leidinių restauravimas ir 

prevencinis konservavimas (tęstinis projektas, pradžia – 

2014 m.)

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

259
Švenčionių verslo ir turizmo 

informacijos centras
Biudžetinė įstaiga Virtualus turas po Švenčionių rajoną

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

260 Labas noras Viešoji įstaiga Labas noras – gyvi amatai
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

261 Tavaip Viešoji įstaiga Edukacinis menas Dailė

262
Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Vaikų dienos stovykla „Pažinimo stovykl@2021“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

263
Švenčionių verslo ir turizmo 

informacijos centras
Biudžetinė įstaiga

Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir 

pritaikymas kultūriniam turizmui

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

264
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 

asociacija
Asociacija Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai“ Literatūra

265 ARS MAJOR Viešoji įstaiga Baldai, audiniai, parodos Dizainas

266
Panevėžio miesto ir rajono 

tautodailininkų asociacija 

Pantautodailė

Asociacija

Dievdirbio Vinco Svirskio palikimo įamžinimas ir 

Kryždirbystės kultūrinio paveldo aktualinimas 

Panevėžyje

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

267 Medinės dūdos Viešoji įstaiga VIII Lietuvos dūdmaišininkų susipūtimas

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

268 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga Paukšteliai čiulbėjo, senoliai kalbėjo
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

269 Kupiškio etnografijos muziejus Biudžetinė įstaiga
Senovė ir inovacijos Kupiškio etnografijos muziejaus 

kieme

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

270 6Chairs Books Viešoji įstaiga „Paviljono“ knygų savaitgalis (2021 m.) Literatūra

271
Plungės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Leidinio apie žymią pasaulio alpinistę Vandą Rutkievič 

„Wanda“ vertimas ir leidyba
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

272
Nacionalinis muziejus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmai

Biudžetinė įstaiga

„KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ! Abiejų Tautų Respublika 

reformų epochoje“. Paroda, skirta Abiejų Tautų 

Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado 230-osioms metinėms

Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

273
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioterapija – gydymas knygomis Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

274 Teatro klubas Viešoji įstaiga
Spektaklis-diskusija „Antras tomas“ (darbinis 

pavadinimas)
Teatras

275 Panevėžio lėlių vežimo teatras Biudžetinė įstaiga
Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklių ir edukacijų 

pritaikymas nuotolinei auditorijai
Teatras

276
Klaipėdos rajono turizmo 

informacijos centras
Biudžetinė įstaiga Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

277
Tarptautinio muzikos festivalio 

"Visagino country" centras
Asociacija

Tarptautinis kantri muzikos festivalis „Visagino country 

2021“
Muzika

278 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga Interaktyvi Telšių istorijos mozaika – 3 etapas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

279
Tarptautinio muzikos festivalio 

"Visagino country" centras
Asociacija

Ignalinos AE regiono vaikų ir jaunimo kūrybiniai 

susitikimai „Kantri muzikos akordai“
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

280
Aukštaitijos komunikacijos 

projektai
Asociacija Mažosios Tuktuko istorijos Literatūra

281 Meno ekspansija Viešoji įstaiga
Susitikimai su Vileišiais. Spektaklio „Aitvarų lauktuvės“ 

sklaida
Teatras

282 Mintis Uždaroji akcinė bendrovė

Leos Ben Shlomos pasakos vaikams „Nakties magija. 

Močiutės meilės gimtadienis“ vertimas ir leidyba (2 

knyga)
Literatūra

283 Šilutės kamerinis dramos teatras Biudžetinė įstaiga Rotšildo smuikas Teatras

284
Zarasų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Kultūrynos IT (Ir Tėčiams) Utenos apskritis: Kultūros edukacija

285
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga Lituanistinių spausdintinių dokumentų įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

286 Gelmės Viešoji įstaiga
Ramutės Skučaitės knygos „Panorėsim ir atspėsim“ 

leidyba
Literatūra

287 Verslas ar Menas Viešoji įstaiga
„Evos ir Emos nuotykiai Palangoje, Kernavėje ir 

Zarasuose”. Trijų knygų serija
Literatūra

288 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Viliaus Dintsmano knygos „Mėnulio sodai“ parengimas 

ir leidyba
Literatūra



289
Lietuvos meno pažinimo centras 

Tartle
Viešoji įstaiga

Paroda „Lietuvos ir išeivijos dailė 1945–1990 m.“ ir jos 

perkėlimas į skaitmeninę erdvę
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

290 Sambalsiai Viešoji įstaiga
Maksas Lauriškus (Max Laurischkus) 1876–1929. 

Kamerinė muzika, 1 dalis. Dvigubo CD albumo leidyba
Muzika

291 Ryšių bankas Asociacija Tautinių kultūrų įvairovė jaunosios kartos akimis Utenos apskritis: Kultūros edukacija

292 Susiję Viešoji įstaiga Analizuojant dabartį
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

293 Remigijaus akcija Viešoji įstaiga
Pasakų, pasakojimų ir istorijų interneto portalo 

pasekmanpasaka.lt atidarymas ir veikla
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

294 Brailio knyga Viešoji įstaiga Brailiu vaikams 2021 Literatūra

295 Ažvinčių meno centras Viešoji įstaiga Vaizduotė virš miškų Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

296 Mobili galerija Viešoji įstaiga The Rooster Gallery 2021 Dailė

297
Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinė biblioteka
Biudžetinė įstaiga Atvirumo s@la Menas žmogaus gerovei

298 Pikelių bendruomenė Asociacija Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

299 Jaunimo laisvalaikio tinklas Viešoji įstaiga
Inovatyvus totorių kultūros pažinimas, išsaugojimas ir 

sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

300 Šilutės kamerinis dramos teatras Biudžetinė įstaiga Nojaus arka Teatras

301 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Dariaus Rekio knygos „Rėžis sūrumo“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

302 Floros projektai Mažoji bendrija Gilus Vanduo Tarpdisciplininis menas

303
Švenčionių miesto kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Petrinės – tradicinė vasarvidžio šventė Strūnaičio 

kalendoriuje

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

304 Slinktys Asociacija
Albumo „Suėjus prie žemės ribos. Skaito Paulius 

Šironas“ leidyba ir sklaida
Literatūra

305 Lindyhop.lt klubas Asociacija
Autentinio džiazo koncertų tiesioginių transliacijų ciklas 

„Swing Online“
Muzika

306 Momentum LT Mažoji bendrija Lietuvos kūrėjų forumas 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

307 Naktys Viešoji įstaiga
Alternatyvios muzkos kūrinių konkursas-festivalis 

RUMSHK 16
Muzika

308
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga

Meno kūrinių įsigijimas naujoms muziejinėms 

ekspozicijoms ir muziejinių rinkinių papildymui

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

309 Remigijaus akcija Viešoji įstaiga
XX Tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Šiauliai jazz 

2021“
Muzika

310 Remigijaus akcija Viešoji įstaiga Muzikos ir šokio šventė „Vertikalios Mindauginės“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

311 Remigijaus akcija Viešoji įstaiga
30-mečio soul-funk grupės „GIN`GAS“ albumo 

„NEW&REFUNKED“ įrašymas, išleidimas ir sklaida
Muzika

312 Inkūniečių bendrija Bendrija
Laisvės kovotojų ir kovų įprasminimas

„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“
Architektūra

313 Kauno religinės muzikos centras Viešoji įstaiga Tarptautinis festivalis „Musica sacra“ Muzika

314 Totorių kultūros centras Viešoji įstaiga
Dainų knyga „Totoriška daina – tolimos tėvynės ilgesys“ 

(su USB)
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

315
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 

draugija Vilniuje
Asociacija

Albumo „„Ave Maria“ – giesmės iš senojo Vilniaus 

rankraščio“ įrašai ir leidyba
Muzika

316
Lietuvos lenkų sąjungos filialas 

Trakų rajono skyrius
Asociacija Kalėdinių giesmių koncertas „Kelias į Betliejų“ (tęstinis)

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

317 Mokyklų tobulinimo centras Viešoji įstaiga
KnyguKurejai.lt: lietuvių autorių vaikų ir jaunimo knygų 

„užkulisių“ istorijos
Literatūra

318 Domus alba Viešoji įstaiga
Regionams skirto režisieriaus Arpad Shilling spektaklio 

sklaida Lietuvoje
Teatras

319 Meno ID Mažoji bendrija Meno IQ
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

320 XXVII knygos mėgėjų draugija Asociacija
Knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“  parengimas, 

išleidimas, sklaida
Literatūra

321 Gargždų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Obuolių šventė 2021
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

322 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga
Tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas 

„Eksponatai laikmečio liudininkai“

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

323
Kupiškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai: interaktyvus 

žemėlapis
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

324 Trakų istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga
Virtualių interaktyvių parodų kūrimas Trakų istorijos 

muziejaus ekspozicijoms
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

325
Panemunių regioninio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga Prisilietimas prie senųjų tradicijų Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

326
Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Augustinas Gricius. Dienoraštis 1943–1972 m.“ 

parengimas spaudai
Literatūra



327
Visuomeninė organizacija 

„Forumas“
Asociacija Atrask Rusnės salą Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

328 Šiaulių kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Kūrybiškumo ir edukacinių užsiėmimų programa 

„Žaidžiame Šiaulius“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

329 Vedanti idėja Viešoji įstaiga
Internetu transliuojami seminarai (vebinarai) 

„Fotografavimo aistra“
Fotografija

330 Teatras Meno Fortas Viešoji įstaiga
Eimunto Nekrošiaus kūrybos archyvo sukūrimas. II 

etapas
Teatras

331
Kultūros paveldo išsaugojimo 

pajėgos
Viešoji įstaiga Vilniaus regiono archeologinio paveldo desovietizacija

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

332 Vandens bokštas Viešoji įstaiga Art Apart 2 Tarpdisciplininis menas

333
Skuodo rajono savivaldybės R. 

Granausko viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Renginių ciklas „Biblioterapija ir meno terapija – naujas 

patyrimas Skuodo krašto gyventojams“

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

334 Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ Viešoji įstaiga Spektaklis „Debesų gaudytojai“ Teatras

335 Terra publica Viešoji įstaiga
James Riley knygos jauniesiems paaugliams „Story 

Thieves“ vertimas ir leidyba
Literatūra

336 Anykščių regioninio parko direkcija Biudžetinė įstaiga Amatai gamtos namuose Utenos apskritis: Kultūros edukacija

337
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Muziejinės vertybės (knygos, nuotraukos, laiškai) įvairių 

rašytojų rinkiniams

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

338
Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Stalo žaidimas „Keliauk ir pažink Šilutę“
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

339
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjunga
Asociacija

Knygos „Raudonos aguonos ant bėgių. G. Klimavičiaus 

prisiminimai“ parengimas, išleidimas, sklaida
Literatūra

340
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Triptikas nepriklausomybei Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

341
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Laisvės ir nepriklausomybės kovos Radviliškio krašte Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

342 Šaltmiros gyvenimo mokykla Asociacija Šalom nesušalom Tarpdisciplininis menas

343 Utenos kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga Amatų mokymo ciklas „Svirno raktai“ Utenos apskritis: Kultūros edukacija

344 Dailininkų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos albumas „Kintantis laikas“ Dailė

345
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Su traukiniu per Šiaulių apskrities „sostines“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

346 Stambus Planas Uždaroji akcinė bendrovė
Leon Somov & Dileta vaizdo klipas „Bring me back to 

Life“
Muzika

347 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga Dviem ratais po keturis dvarus Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

348 Nalšios muziejus Biudžetinė įstaiga Pažinkim kaimynus totorius
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

349
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Animacinio filmo „Amžiai bėga, rūmai – stovi!“ 

sukūrimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

350
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Europos paveldo dienos renginys „Įtraukiantis paveldas“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

351
Koncertinė įstaiga „Kauno 

santaka“
Biudžetinė įstaiga CD „Kauno bigbendas. Jazz Up“ leidyba ir pristatymas Muzika

352 Lietuvos muzikų rėmimo fondas Labdaros ir paramos fondas Dainuoju Lietuvą Muzika

353 Monoklis Viešoji įstaiga #tarpstiklo Tarpdisciplininis menas

354
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Dalinkis knyga Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

355
Šiaulių rajono Kuršėnų meno 

mokykla
Biudžetinė įstaiga Mokomės gamtoje Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

356 Bartukai Mažoji bendrija
Profesionaliosios elektroninės muzikos leidyba „Gates 

Of Dawn“ įrašų kompanijoje
Muzika

357
Šiaulių rajono Dubysos aukštupio 

mokykla
Biudžetinė įstaiga Teatras: nuo klojimo iki gatvės žaidimų Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

358
Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka
Biudžetinė įstaiga IX Klaipėdos knygų mugė Literatūra

359 Dailininkų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Michel Pastoureau knygos „Žalia. Spalvos istorija“ 

leidyba
Literatūra

360
Kupiškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kupiškio kraštas. Fotografo kelionė laiku Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

361 Terra publica Viešoji įstaiga
Danguolės Kandrotienės paveikslėlių knygos „Iš kur 

atsiranda vaikai?“ leidyba ir sklaida
Literatūra

362 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Mados dėlionė Dizainas

363 Mintis Uždaroji akcinė bendrovė
Dmitrijaus Merežkovskio knygos „Antikristas. Petras ir 

Aleksejus” vertimas
Literatūra

364
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Teatro žmonės iš arti Tauragės apskritis: Kultūrinė menų sintezė



365
Panevėžio rajono Vadoklių 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Romansų festivalis ,,Ant Juodžio ežero bangų..."

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

366
Klaipėdos regioninis valstybės 

archyvas
Biudžetinė įstaiga Vakarų Lietuvos atvirukų ir diplomų kolekcijų įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

367
Nacionalinis muziejus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmai

Biudžetinė įstaiga
Atradimų rūmai: tiriamosios kultūros pažinimo 

technikos
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

368 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Adventinis miestelis: šviesų instaliacijos ir nauja 

tradicinės kultūros raiška
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

369
Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga 1941–2021: skausmo ir vilties keliu Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

370 Šiaulių kino meno klubas Asociacija Vaizdų istorijos Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

371 Meno manija Viešoji įstaiga Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai Muzika

372
Vilkaviškio rajono Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centras-

muziejus

Biudžetinė įstaiga
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 

eksponatų konservavimas ir restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

373 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Imersinio spektaklio sukūrimas Lietuvos liaudies buities 

muziejaus erdvei

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

374 Dailininkų sąjungos galerija Viešoji įstaiga Kęstučio Grigaliūno monografijos leidyba Dailė

375 „Versmės“ leidykla Viešoji įstaiga „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Ramygala“ (II d.) Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

376 Tautodailininkų sąjungos fondas Viešoji įstaiga
Monografijos „Alvyra Žemaitienė“ paruošimas 

spausdinimui
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

377 Dusetų kultūros fondas Asociacija
Sėlių kultūros paveldas nūdienoje: raiškos formų 

įvairovė ir aktualizavimas
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

378 Žemaitijos rašytojų bendrija Asociacija Knygos „Oro piliu valdovai“ leidyba ir sklaida
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

379
Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos koncertų salės skaitmeninės platformos plėtra Muzika

380 Tautodailininkų sąjungos fondas Viešoji įstaiga Knygos „Valdas Bandza“ spausdinimas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

381 Balto leidybos namai Uždaroji akcinė bendrovė
Gabriela Cabezón Cámara knygos „Činos Airon 

kelionės“ vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

382
Palangos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Inovatyvios technologijos bibliotekoje

Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

383 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Parodų ciklas „Sakralinė liaudies dailė“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

384
Kultūros centras Dusetų dailės 

galerija
Biudžetinė įstaiga Renginių ciklas Antazavės dvare „Muzika gurmanams“ Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

385
Palangos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kitokie susitikimai

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

386
Karaliaus Mindaugo II labdaros ir 

paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas Kuršo Hercogystės Riterijos Kodeksas (1543) Literatūra

387 Dailininkų sąjungos galerija Viešoji įstaiga Laconica: tarptautinė meno bienalė Dailė

388 Terra Publica Viešoji įstaiga

Erinos Entrados Kelly knygos jauniesiems paaugliams 

Hello, Universe (galimas pavadinimas „Sveika, Visata“) 

vertimas, leidyba ir sklaida
Literatūra

389 Nevarėnų bendruomenė „Ratas“ Asociacija Bočių žeme, prakalbėki Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

390 Lazdijų kultūros centras Viešoji įstaiga
Liaudiško muzikavimas konkursinis festivalis 

„Muzikantų suspiescinis“

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

391 Kupiškio etnografijos muziejus Biudžetinė įstaiga Inovatyvi Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozicija Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

392 Lazdijų kultūros centras Viešoji įstaiga Teatras veža! Teatras

393 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
Konferencija „Modernios valstybės kūrėjų – 

Nepriklausomybės Akto signatarų sukaktys 2021 metais“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

394 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Jūros diena Jurbarke Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

395 Skuodo rajono kultūros centras Biudžetinė įstaiga Kūrybinė laboratorija Mosėdyje
Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

396
Varėnos rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Čiurlionis kitaip Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

397 Šeiko šokio teatras Viešoji įstaiga

Šokio spektaklio ir šokio filmo „Eye of the Storm“ 

sukūrimas (chor. R. Ouramdane) ir sklaida Lietuvoje 

(jungtinė Lietuvos – Prancūzijos šokio programa 

„KlaipeDAnse“)

Šokis

398 Eglės leidykla Akcinė bendrovė
Solomon Baruch Komaiko knygos „Čia pasilikti“ vertimo 

leidyba
Literatūra



399 Artoteka Viešoji įstaiga

„Kūrybos džiaugsmas 2021“ – Kultūros ir meno 

edukacijos užsiėmimai vaikų globos namuose kartu su 

senjorais
Menas žmogaus gerovei

400 Lazdijų kultūros centras Viešoji įstaiga Muzikos festivalis „Metelio banga“ Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

401
Tauragės rajono savivaldybės 

Birutės Baltrušaitytės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Pažangesnė biblioteka Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

402 Balto leidybos namai Uždaroji akcinė bendrovė
Yaniv Iczkovits knygos „Skerdiko duktė“ vertimas, 

parengimas ir leidyba
Literatūra

403
Jonavos rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Respublikinis armonikierių „Pas Jonus 2021“

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

404 Birštono viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

405 Šeiko šokio teatras Viešoji įstaiga Tarpdisciplininis spektaklis „Tuščiomis“ Teatras

406 Festivalių grupė Viešoji įstaiga Bliuzo naktys: Džemas 2021 Muzika

407 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga
Unikalių Žemaitijos regiono eksponatų restauravimas 

renovuoto muziejaus ekspozicijoms

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

408 Indigo studija Akcinė bendrovė
Sveikatinamųjų aksesuarų kolekcijos ,,Nuo subjekto iki 

objekto“ sukūrimas ir sklaida
Menas žmogaus gerovei

409 Šeiko šokio teatras Viešoji įstaiga Jaunųjų menininkų spektaklių sklaida Lietuvoje Šokis

410
Panevėžio rajono Vadoklių 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Tradicinis kraštiečių susitikimas Vadokliuose „Ten, kur 

Juoda...“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

411 Trakų istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga Muziejinių vertybių restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

412 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
Katalogas „Akmens amžiaus gintaro meistrų 

papuošalai“ – I etapas
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

413
Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė

Biudžetinė įstaiga
Vasaros koncertų ciklas parko estradoje prie Klaipėdos 

koncertų salės
Muzika

414 Rokiškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Kultūros ir meno festivalis „Vasaros naktys. Mūsų 

naktys“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

415 Raseinių krašto istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga Partizanų istorijos artefaktai
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

416
Biržų rajono savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Platformos www.jonoidiles.lt sukūrimas ir sklaida Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

417
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

L. Truikio ir M. Rakauskaitės kolekcinio palikimo 

aktualizavimas ir sklaida
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

418
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties sąsaja

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

419 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Archyvinės medžiagos skaitmeninimas, duomenų bazės 

sukūrimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

420
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Populiarios klasikinės muzikos festivalis „Appassionato“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

421 Kūrybinės iniciatyvos Viešoji įstaiga
Petro Kaupinio analoginės fotografijos albumo leidyba 

ir pristatymas
Fotografija

422 Jonavos kultūros centras Biudžetinė įstaiga

Kaimo mėgėjų teatrų sambūris „Tėviškės pastogėj“, 

skirtas poeto, dramaturgo Petro Vaičiūno gimimo 

metinių paminėjimui
Teatras

423
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Jaunimo festivalis „Kultūros ratas“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

424
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Kvalifikacijos kėlimo kursai mėgėjų meno kolektyvų 

vadovams (chorų, ansamblių) bei vokalo pedagogams

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

425 Priekulės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Žolinės alasas Agluonėnuose Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

426 Šiaulių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Magiškas parkas Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

427
Šilutės turizmo informacijos 

centras
Biudžetinė įstaiga Moliūgų-žibintų festivalis „Mes už šviesą“

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

428 Meno bangos Viešoji įstaiga Ignalinos pasakos Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

429
Rokiškio turizmo ir tradicinių 

amatų informacijos ir 

koordinavimo centras

Biudžetinė įstaiga
E-knyga „Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos 

trisdešimtmetis“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

430
Rokiškio turizmo ir tradicinių 

amatų informacijos ir 

koordinavimo centras

Biudžetinė įstaiga Rokiškio istorijos naratyvas mokinių karpiniuose
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

431 Rašytojų sąjungos fondas Viešoji įstaiga Rašytojų ir vertėjų susitikimai 2021 Literatūra

432 Dienos centras „Šviesa“ Biudžetinė įstaiga Muzikuojame su žvaigžde Menas žmogaus gerovei

433 Telšių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Gyvos muzikos koncertų ciklas „Vandens muzika“ 2021 Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

434 Rokiškio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Rokiškio krašto dvarai ir palivarkai
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas



435 Kauno miesto muziejus Biudžetinė įstaiga Pirmasis Stanislovo Lukošiaus fotografijų albumas Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

436
Mažeikių rajono Urvikių kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Festivalis „Kūrybinio chaoso gaudesys“ Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

437 Tsatsa LT Mažoji bendrija Literatūra vaikams – knygos leidyba Literatūra

438 Rašytojų klubas Viešoji įstaiga Tęstinis renginių ciklas „Atradimai: knyga ir rašytojas“ Literatūra

439
Panevėžio rajono Vadoklių 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Velykų būgnų mušimo tradicija Aukštaitijoje

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

440 Džiazo šokių asociacija Asociacija
Viešas muzikinis koncertas – šventinis renginys 

„Džiazuojantis Kauno senamiestis“
Muzika

441 Senųjų menų studija Viešoji įstaiga
Muzikinio spektaklio „Dramma da capo“ sukūrimas ir 

sklaida
Muzika

442 Muzikos projektai Viešoji įstaiga Tai buvo...Muzikinės kultūros atspindžiai, 3 Muzika

443 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga
Modernaus erdvinio istorijos įspūdžio kūrimas Žemaičių 

Naumiesčio „Laiko juostoje“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

444 Kamonada Akcinė bendrovė Almanacho „Atokios stotys“ parengimas ir leidyba Literatūra

445
Rokiškio rajono savivaldybės 

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Skaitantys vaikai – bibliotekos draugai

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

446
Mažeikių rajono Židikų kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Nykstančio Griežės kaimo istoriniais takais Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

447
Anykščių rajono savivaldybės 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 

viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Kūrybinių raiškų įvairovės didinimas, kuriant 

skulptūrinę kompoziciją ukrainiečių rašytojams
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

448 Panevėžio miesto dailės galerija Biudžetinė įstaiga
Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir 

miestas 2021“
Fotografija

449 Klasteris „Panemunių turai“ Asociacija
Žymių Jurbarko krašto muzikos atlikėjų atminimo 

įprasminimas interaktyvių suolelių alėjoje
Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

450 Jaunoji banga Viešoji įstaiga Lietuvos pajūrio natos Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

451 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė

Jeannette Fischer knygos „Dialogai: psichoanalitikė 

kalbina Mariną Abramović. Menininkė kalbina 

Jeannette Fischer“ vertimas ir leidyba
Tarpdisciplininis menas

452 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Knygos „Asmenybės ir jų atspindžiai muziejuje“ 

parengimas ir leidyba
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

453
Palangos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Palangos kultūros objektai inovatyviai: atrask, išgirsk, 

pamatyk
Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

454 AV17 Viešoji įstaiga Dalyvavimas meno mugėje Volta Basel Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

455 Šeduvos kultūros ir amatų centras Biudžetinė įstaiga Žolinės jomarkas – 1931-ieji Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

456 Žemaičių kultūros draugija Asociacija Anėi tarp mūsų
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

457
Kauno rajono Ramučių kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Kauno rajono kultūros lauko veikėjų kūrybiškumo ir 

inovacijų skatinimas

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

458 Rokiškio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Rokiškio dvaro lėlių namelis
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

459 Rokiškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Šepką atradau aš
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

460 Šiaulių menų mokykla Biudžetinė įstaiga
Saulės miesto istorijos eskizai besiformuojančio 

menininko akimis
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

461
Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kultūros paslaugų prieinamumas Kauno rajone

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

462
Ukmergės foto ir kino klubas 

„Horizontas“
Asociacija X-oji meno kūrėjų šventė „Langas į širdį – 2021“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

463 AV17 Viešoji įstaiga
Lietuvos skulptūros ir instaliacijos skaitmenizavimas bei 

sklaida
Dailė

464 Trakų istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga
Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2021

„Trakams – 700. Tapatybės beieškant: Trakiečio DNR“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

465 Anykščių menininkų asociacija Asociacija Jurgeli meistreli Utenos apskritis: Kultūros edukacija

466 Jortema Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus miesto festivalis „Miesto ritmu“ Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

467 Kauno rajono muziejus Biudžetinė įstaiga Kultūros vakarai Obelynėje
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

468 Fotografinės Peržiūros Viešoji įstaiga Projekto „Portfolio peržiūros“ tęsimas bei vystymas Fotografija

469
Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios 

atodangos VI

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

470 Alytaus miesto teatras Biudžetinė įstaiga
Spektaklio „Užėjau pas draugą be kaukės“ sukūrimas ir 

sklaida
Teatras

471
Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lauko informacinis terminalas D. Poškos Baublių 

muziejuje
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas



472
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Muzikinis spektaklis „Intrigų miestas“ Tauragės apskritis: Kultūrinė menų sintezė

473 Gatvės gyvos Viešoji įstaiga
Sovietinio vitražo istorijos: vizualių pasakojimų ciklas ir 

audiogido kelionė
Architektūra

474 Tauragės Lions klubas Asociacija Mažoji architektūra „Knygnešys“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

475 Guru projektai Viešoji įstaiga

Knyga, apžvelgianti trisdešimt įtakingiausių Lietuvos hip-

hopo muzikos albumų, išleistų po Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo
Muzika

476
Lietuvos švietimo istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Retų dokumentų iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 

rinkinių restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

477
Lietuvos švietimo istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Retų leidinių iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 

rinkinių restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

478 AV17 Viešoji įstaiga Tauro Kensmino personalinė paroda Tarpdisciplininis menas

479 Kupiškio etnografijos muziejus Biudžetinė įstaiga
Povilo Bugailiškio skulptūrų kolekcija Adomo Petrausko 

muziejuje

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

480 Mažeikių muziejus Biudžetinė įstaiga Žemaitija menininko Rimanto Dichavičiaus  fotografijose Fotografija

481 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga James Tait „Architektūrinių idėjų knyga“ Architektūra

482
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 

centras
Viešoji įstaiga Laumių dovanos, sugautas aitvaras ir velnias po velėna Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

483 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė
Donald Norman knygos „Kasdienių daiktų dizainas“ 

vertimas ir leidyba
Dizainas

484 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė Liu Cixin knygos „Mirties pabaiga“ vertimas ir leidyba Literatūra

485 Mobili Galerija Viešoji įstaiga Obuolys Dailė

486 Neatšaukti atidarymai Viešoji įstaiga Virtuali vizualiojo meno enciklopedija Dailė

487
Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Kražių festivalis Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

488
Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Vandenyno gelmėse Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

489 Meno parkas Viešoji įstaiga Volta Basel. 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

490 Raseinių krašto istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

491 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Biudžetinė įstaiga
Konferencijos „New Spectatorship in Post-Covid Times: 

Theatre and the Digital“ surengimas
Teatras

492 Teatras Atviras ratas Viešoji įstaiga
Spektaklių „Senelės pasaka“ ir „Juoda – Balta“ (rež. 

Aidas Giniotis) pristatymas Estijoje
Teatras

493 Rokiškio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Eksponatų konservavimas ir restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

494 Mažeikių muziejus Biudžetinė įstaiga
Rašytojos M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos asmeninių 

daiktų restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

495 Alma littera Uždaroji akcinė bendrovė
Louise Glück poezijos knygos „Ištikima ir dorybinga 

naktis“ leidyba
Literatūra

496 Rokiškio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Tu čia visada laukiamas
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

497 Pamėginčius Viešoji įstaiga Aš prašau duonos Utenos apskritis: Kultūros edukacija

498 Alma littera Uždaroji akcinė bendrovė Avni Doshi romano „Degintas cukrus“ leidyba Literatūra

499
Plungės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Drąsi muzika atviroje Plungėje Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

500 Alytaus miesto teatras Biudžetinė įstaiga Spektaklio „Tylėja“ sukūrimas ir sklaida
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

501
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Širvintų rajono tautinio paveldo leidinys „Margas krašto 

raštas“ (sąlyginis pavadinimas), spauda, leidyba, 

pristatymas

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

502 Druskininkų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Grikio kelias: vakar ir šiandien
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

503 Žemės trauka Viešoji įstaiga
Leidinys „Šalčios žemė. Istorija, etnografija 1250- 1950 

m.“

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

504 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga
Laimos Kreivytės fotografijos projekto „Pogrindžio 

antropologija“ katalogas
Fotografija

505 AV17 Viešoji įstaiga Andriaus Ermino personalinės parodos ir katalogas Dailė

506
Širvintų rajono savivaldybės Igno 

Šeiniaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kūrybos ir saviraiškos keliu

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

507 Overdraivas Uždaroji akcinė bendrovė Festivalių namų „Line Up“ vasaros sezono programa Muzika

508 Žiemos žodžiai Viešoji įstaiga Tekstai TV: Laisvės balsai Literatūra

509 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Michele Rizzo rezidencija ir performansas Šokis

510 Ars Major Viešoji įstaiga Lietuviški baldai ir audiniai Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

511 Leidykla Jotema Uždaroji akcinė bendrovė A. Towles romano „The Lincoln Highway“ leidyba Literatūra

512 Varnakė Viešoji įstaiga Esu herojus Utenos apskritis: Kultūros edukacija



513 Klasika LT Viešoji įstaiga Tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis Muzika

514
Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Atverk kodą – pažink Mažeikių krašto kultūros istoriją Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

515 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Leopoldas Surgailis Dailė

516
Tauragės krašto muziejus 

„Santaka“
Biudžetinė įstaiga Gyvenimas šiapus ir anapus sienos Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

517 Meno bangos Viešoji įstaiga Asmenybės: praeitis, dabartis, ateitis Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

518
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Atvira paroda. Muziejus: 100 istorijų Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

519
Viešoji įstaiga Alytaus turizmo 

informacijos centras
Viešoji įstaiga Spalvotas Alytus

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

520 Šilutės kamerinis dramos teatras Biudžetinė įstaiga Perskrodžiant laiką ir erdvę
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

521 Apeirono teatras Viešoji įstaiga
Spektaklio „Surgit Mortis“ (darbinis pavadinimas) 

sukūrimas
Teatras

522
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejus
Biudžetinė įstaiga

Eksponatų kolekcijų konservavimas arba restauravimas 

kuriamai ekspozicijai naujame muziejaus padalinyje – 

Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

523
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Krautė prabyla Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

524 Šilutės kultūros ir pramogų centras Biudžetinė įstaiga

Regiono kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių 

organizacijų dialogo kūrimas bei bendradarbiavimo 

perspektyvos, kuriant naujus kultūros produktus

Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

525
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga VII Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

526 Leidykla Jotema Uždaroji akcinė bendrovė
Alexo Christofi biografijos „Dostoevsky in Love: An 

Intimate Life“ parengimas leidybai
Literatūra

527 Meno ekspansija Viešoji įstaiga Spektaklis „Mūsų Bėja“ Teatras

528 Amatauk Viešoji įstaiga Knygos vaikams „Eido vasara“ leidyba Literatūra

529 Kūrybos studija „Solo“ Asociacija
Kūrybinės edukacijos vaikams: kaip kurti knygos 

personažus ir siužetą
Literatūra

530 AV17 Viešoji įstaiga Baltijos jaunųjų skulptorių bienalė Dailė

531 Lietuvos kaimo turizmo asociacija Asociacija
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių pažinimas bei 

sklaida Lietuvos kaime
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

532 Canto fiorito Viešoji įstaiga
Johannas Christophas Glaubitzas. Vilniaus baroko 

veidas III
Muzika

533 Šiluvos piligrimų centras Viešoji įstaiga
Šiluvos šventovės animacinis pasakojimas (darbinis 

pavadinimas)

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

534 Klaipėdos universitetas Viešoji įstaiga
XIX a. silkių rūšiavimo sistemos konservavimas (II 

etapas) ir XVI a. odinių diržo krepšių restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

535 Marianos Veriovkinos draugija Asociacija Radvilų kelias Utenos regione Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

536 Meno parkas Viešoji įstaiga Berlyno meno savaitė Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

537 Zarasų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Zarasų krašto muziejaus ekspozicijos papildymas 

inovatyviu turiniu
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

538 Meno parkas Viešoji įstaiga Artissima 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

539 Žemaičių dailės muziejus Biudžetinė įstaiga
Paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių ciklas „Istorinis 

kostiumas“
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

540 Hubris Mažoji bendrija
Ihorio Michailyšino knygos „Mirties šokis“ leidyba ir 

pristatymo renginiai
Literatūra

541 Zarasų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Vertybių restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

542 Baltijos gitarų kvartetas Viešoji įstaiga
Edukaciniai klasikinės gitaros kūriniai vaikams ir 

jaunimui
Muzika

543
Sankt Peterburgo – Varšuvos 

senasis traktas
Viešoji įstaiga ART‘U (Menas mieste – miestas mene) Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

544 Tytuvėnų kultūros centre Biudžetinė įstaiga Bridvaišis „Po žemaitiška skara“
Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

545 Mūsų odisėja Uždaroji akcinė bendrovė Paskaitų ciklas „Architektūra gidams“ Architektūra

546 Meno parkas Viešoji įstaiga S MOM. Pratęstas kūnas Tarpdisciplininis menas

547 Baroko operos teatras Viešoji įstaiga
Vilniaus Gaono ir Louiso Lewandowskio šimtmečių 

sukakties koncertas „Dviejų Epochų pokalbis“
Muzika

548 Kamera Dirba Mažoji bendrija Elektros garsų laboratorija Tarpdisciplininis menas

549 Pikuolis Asociacija Etninės kultūros programa festivalyje „Kilkim žaibu XXI“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

550 Taip Kitaip Viešoji įstaiga Gyvatos kelias Utenos apskritis: Kultūros edukacija

551
Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Mes – baltai

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

552
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Balys Sruoga. Asmenybė, archyvai, įdomybės Literatūra



553
Panevėžio rajono Ramygalos 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Širdies pašaukti

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

554
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

LNDM programos „Pasitinkant Vilniaus 700 metų 

jubiliejų“ tarptautinių parodų ciklo „Vilniaus miesto 

istorijos svarbiausieji ženklai“ ketvirtoji paroda „Miesto 

gimimas: valdovų privilegijos Vilniui“

Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

555 Young Poor Artists Viešoji įstaiga
Pasiruošimas ir kūrinių gamyba debiutinei Gedvilės 

Tamošiūnaitės ir Monikos Janulevičiūtės parodai
Tarpdisciplininis menas

556 Trakų kultūros rūmai Viešoji įstaiga Renginių ciklas „Iškilę iš praeities gelmių“ Dailė

557 Kultūros leidinys „Nemunas“ Viešoji įstaiga Šiuolaikinis menas kiekvieno pašto dėžutėje Dailė

558 Galerija „Terra recognita“ Uždaroji akcinė bendrovė

Dalyvavimas tarptautinėje juvelyrikos mugėje „Sieraad 

2021“: produktų pardavimų ir eksporto didinimas, 

tinklaveikos plėtra
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

559 Aikas Žado Asociacija Aikas Žado laboratorija: Biomimetikos centras 2021 Tarpdisciplininis menas

560 Rokiškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga XXVII tarptautinis teatrų festivalis „Interrampa“
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

561 Žiūrovų teatras Viešoji įstaiga Muzikali tragikomedija „Dar vienas Džokeris“ Teatras

562 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Jono Maldžiūno knygos „Senvagės akys užmigusios“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

563 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Rasos Varnės knygos „7 paros per sekundę“ parengimas 

ir leidyba
Literatūra

564
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Multisensorinės biblioterapinės erdvės įkūrimas 

bibliotekoje
Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

565 Brailio knyga Viešoji įstaiga Paaugliams Brailiu 2021 Literatūra

566
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykla
Biudžetinė įstaiga III metodinė-praktinė konferencija „Ateities balsai“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

567 Concert service Viešoji įstaiga

Raimondo Daugino autorinės kūrybos albumo „For 

Friends“ muzikos aranžavimas, įrašymas, prodiusavimas 

ir albumo leidyba
Muzika

568 Pakruojo kultūros centras Biudžetinė įstaiga Pajausk etnopulsą 2021
Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

569 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga
Teminių parodų ciklas. „Bėgančios eilutės“, „Muilas ir 

vanduo“
Tarpdisciplininis menas

570 Teatras Atviras ratas Viešoji įstaiga
Teatro Atviras ratas tekstų ir dramaturgijos leidinys, 

skirtas teatro 15 metų jubiliejui
Teatras

571 Renginių platforma Viešoji įstaiga
Spektaklio „Džiugena ir Rūgena“ pritaikymas virtualiai 

erdvei video spektaklio forma

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

572 Švietimo pagalbos projektai Viešoji įstaiga
Rasos Aškinytės knygos vaikams „Tikra istorija apie 

piratą“ parengimas ir leidyba
Literatūra

573 Žiūrovų teatras Viešoji įstaiga
Absurdo tragikomedija „Anonimai arba gyvenimas – ne 

pasaka“
Teatras

574 Renginių platforma Viešoji įstaiga
Virtualaus spektaklio „Kaukučių nuotykiai“ sukūrimas ir 

sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

575
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazija
Biudžetinė įstaiga Projektas „Spalvingai saldi fantazija Šiauliams“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

576
Lietuvos šeimų, auginančių 

kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 

bendrija PAGAVA

Asociacija Bėgant iš tylos pasaulio... Tarpdisciplininis menas

577 Baroko operos teatras Viešoji įstaiga Jean-Philippe Rameau „Pigmalion“ / „Anacreon“ Muzika

578 Kaukių akademija Viešoji įstaiga Diskusija-spektaklis „Draugai, kurių nebuvo“ Menas žmogaus gerovei

579 Telšių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Profesionalaus šokio konkursas „IŠsiŠOK“ Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

580 Kūrybinių industrijų dokas Viešoji įstaiga Kalėdos Vilniaus mikrorajonuose

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

581 Gatvės gyvos Viešoji įstaiga Ekskursijos be slenksčių Menas žmogaus gerovei

582 Teatras Atviras ratas Viešoji įstaiga
Spektaklio vaikams „Knygų mūšis“ (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas
Teatras

583 Garliavos neįgaliųjų draugija Asociacija Dainų tiltai

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

584 Renginių platforma Viešoji įstaiga
Spektaklio „Prieskonių indo paslaptis“ pritaikymas 

virtualiai erdvei video spektaklio forma

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

585 Kelmės mažasis teatras Biudžetinė įstaiga Kelmės padangėj mano žmonių „Aliarmas“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

586 Naujosios Romuvos fondas Labdaros ir paramos fondas
Juozo Žitkausko knygos „Dubeltavos išpažintys“. 

Eilėraščiai dzūkiškai ir lietuviškai: leidyba ir sklaida
Literatūra



587 Šokančio ruonio kompanija Viešoji įstaiga

Šiuolaikinio šokio spektaklio „Tai ne tavo sapnas“ 

sklaida Lietuvoje ir su juo susijusios edukacinės 

programos vykdymas
Šokis

588 Galerija „Terra recognita“ Uždaroji akcinė bendrovė GPS po S. Vaitiekūno kūrybines teritorijas Dailė

589 Pamario vakarai Asociacija Rusnės festivalis 2021
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

590 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga Karalių Lietuva Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

591
Klaipėdos miesto savivaldybės 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos pilies ir senamiesčio XV–XVIII a. radinių 

konservavimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

592
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga
Asociacija

Integratyvus teatras: Tarptautinis ypatingų teatrų 

festivalis „Begasas 2021“ ir LŽNS teatro trupės MTT 

veikla
Teatras

593 7 Kauno dienos Viešoji įstaiga
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio audio memuarai / 5 

knygos / Maršrutai
Architektūra

594 Stalo Teatras Viešoji įstaiga
Stalo teatro etnografinių spektaklių sklaida Lietuvos 

regionų bibliotekose
Teatras

595
Naujosios muzikos komunikacijos 

centras
Viešoji įstaiga „Skambantys kūnai“: tęstinės veiklos Muzika

596
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga
Asociacija Integratyvios muzikos kūryba ir sklaida Muzika

597
Naujosios muzikos komunikacijos 

centras
Viešoji įstaiga Aplinkos muzika Menas žmogaus gerovei

598 Stalo Teatras Viešoji įstaiga Stalo teatras sveikatai Menas žmogaus gerovei

599
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga
Asociacija Integratyvus menas žmogaus gerovei Menas žmogaus gerovei

600
Naujosios muzikos komunikacijos 

centras
Viešoji įstaiga Meno sveikatai inovacijos: tęstinė veikla Menas žmogaus gerovei

601
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga

Pro atminties objektyvą. Istoriniai Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės muziejaus memorialinių namų 

interjerai
Architektūra

602
Plungės rajono savivaldybės 

Žlibinų kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Žmogaus kūrybiškumo galia Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

603 Domus Artis Viešoji įstaiga Muzika Mitologijai. Mitinių būtybių paveikslai Muzika

604 Slinktys Asociacija Rendez-vous au chateau / Susitikimas pilyje Dailė

605 Už švarią Lietuvą Viešoji įstaiga Kryždirbystės istorija Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

606
Pagėgių savivaldybės Kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Tradicinis poezijos ir lyrinės muzikos festivalis 

„Rugpjūčio lyrika“
Tauragės apskritis: Kultūrinė menų sintezė

607
Labdaros ir paramos fondas 

„Frida“
Labdaros ir paramos fondas Baltojo kaspino festivalis 2021 Menas žmogaus gerovei

608 Lindyhop.lt klubas Asociacija
Lietuvos autentinio džiazo šokių ir muzikos atlikėjų 

festivalis „All Lithuanian Weekend 2021“
Šokis

609 Žmogaus institutas Viešoji įstaiga Menas – gyvenimo variklis Menas žmogaus gerovei

610 Literatūrinis A. Puškino muziejus Biudžetinė įstaiga
Video ciklas „Markučių dvaras: restauratorių 

pasakojimai“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

611 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Knyga „Sodo rėda“ anglų kalba Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

612 Alytaus kultūros centras Viešoji įstaiga Kultūros gijos Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

613 Nekomercinės kultūros centras Viešoji įstaiga Dar 3 minutės solo Muzika

614
Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai
Biudžetinė įstaiga Kultūrnešio dienos

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

615 Šiluvos piligrimų centras Viešoji įstaiga
Antano Vivulskio Šiluvos Apsireiškimo koplyčios 

projektai

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

616 Iliustravimas-grafinis dizainas Individuali įmonė
Iliustruota knyga vaikams „Žirnio Irnio istorijos“ 

lietuviškų patarlių motyvais
Literatūra

617 Lietuvių kalbos institutas Biudžetinė įstaiga
Straipsnių rinkinio „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveika“ leidyba
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

618 Galerija „Aidas“ Viešoji įstaiga Trys Lietuvos kūrėjų kartos Dailė

619 Nuepiko šokio trupė Viešoji įstaiga Šokio spektaklio „Niekur, bet ne čia“ sukūrimas ir sklaida Šokis

620 Kretingos rajono kultūros centras Biudžetinė įstaiga Taikomojo teatro kūrybinės laboratorijos „Te.Atras“
Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

621
Leidybos ir edukacijos centras 

„Bonus animus“
Viešoji įstaiga Nepelnytai pamiršti: iš išeivijos rašytojų palikimo Literatūra

622
Verslo ir lyderystės akademija „In 

corpore“
Asociacija Įtrauki bendruomeninė kultūra

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

623 Lietuvos Restauratorių Asociacija Asociacija Lietuvos Restauratorių Asociacijos veiklos vystymas Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

624 Canticum Novum Viešoji įstaiga
C. Saint-Saëns „Kalėdų oratorijos“ pastatymas ir sklaida, 

meistriškumo kursai chorams

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas



625
Leidybos ir edukacijos centras 

„Bonus animus“
Viešoji įstaiga

Lietuvių rašytojų kelionių apybraižos: Eduardas Cinzas 

„Briuselis–JAV–LTSR“ ir Liūnė Janušytė „Madam ir karas“
Literatūra

626 Trakų kultūros rūmai Viešoji įstaiga Atviros kultūros festivalis „Laumių pieva 2021“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

627 ARS MAJOR Viešoji įstaiga

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje skirto projekto — 

knygos „Vasaros diena Kuršių nerijoje“ elektroninis 

leidinys
Literatūra

628 Kūrybiška edukacija Viešoji įstaiga Menininkai kaip mokslininkai 2.0 Tarpdisciplininis menas

629 Chamber music projects Viešoji įstaiga J. K. Chodkevičiaus kelias Muzika

630 Šv. Jono gatvės galerija Viešoji įstaiga Grafikė Lili Janina Paškauskaitė: monografijos leidyba Dailė

631 Fidus production Viešoji įstaiga Aš esu MES. Pasivaikščiojimai parodos puslapiais Tarpdisciplininis menas

632 Amalkeros leidyba Viešoji įstaiga
Knygos „Metafizinis Sauliaus Varno teatras“ parengimas 

ir leidyba
Teatras

633
Leidybos ir edukacijos centras 

„Bonus animus“
Viešoji įstaiga

Iš išeivių literatūros palikimo: Jurgio Jankaus apysaka 

„Baimės užgultos dienos“
Literatūra

634 Visagino atspindys Viešoji įstaiga
VII Tarptautinis festivalis „Druskininkų vasaros teatro 

Sankryža“
Teatras

635 Skuodo rajono kultūros centras Biudžetinė įstaiga Kultūriniai naktinėjimai – paVEIKIM!
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

636 Fos dance projektai Mažoji bendrija
Šokio spektaklio „Kompaundas“ koncepcijos vystymas, 

įgyvendinimas ir jos skaitmenizavimas
Šokis

637 Vizualios mintys Viešoji įstaiga Knygos teatro spektaklių skaitmeninimas

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

638 Kontaktų vakarai Viešoji įstaiga Nėra mažų kūrėjų Fotografija

639 Smiltainis ir ko Akcinė bendrovė Pažintis su menininkais „SMLT Art'ist“
Vilniaus apskritis: Patrauklaus regiono savitumo 

formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

640
Švenčionių rajono Pabradės meno 

mokykla
Biudžetinė įstaiga Kūrybiškų susitikimų festivalis „Pabraidom“

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

641 Kultfliuksas Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininio meno parodų ciklas vieno kūrinio 

galerijoje „Apiece“
Tarpdisciplininis menas

642
Urbanistinio Šokio Teatras „Low 

Air“
Viešoji įstaiga gLowbal Air Šokis

643 Muzikos kalviai Asociacija
Šiuolaikinio džiazo grupės „Castor stetson“ kūrybos 

reprezentavimas užsienyje
Muzika

644 Biržų krašto muziejus „Sėla“ Biudžetinė įstaiga
Biržų Astravo dvaro grafų Tiškevičių kredenso indų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

645 Taurus siekis Viešoji įstaiga Taurumą menantis akmuo
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

646 Apostrofa Uždaroji akcinė bendrovė
Rašytojo Rolando Rastausko prozos rinktinės „Venecija 

tiesiogiai“ išleidimas
Literatūra

647 Domus Artis Viešoji įstaiga Lietuviškos dainos ir romansai Muzika

648 Šokio teatras „Judesio erdvė“ Viešoji įstaiga Šokio ir judesio spektaklio „Debut“ skaitmenizavimas Šokis

649 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Valdo Aušros knygos „Laiko jungtys“ parengimas ir 

leidyba
Literatūra

650 Teorema teatras Viešoji įstaiga Klaipėdos kino industrijos plėtra
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

651 Fidus production Viešoji įstaiga
Art camp. Keliaujanti miniatiūrų instaliacijų paroda. 

„Minigrandų sekretai“
Tarpdisciplininis menas

652 Taurus siekis Viešoji įstaiga Etnokultūrinis metskaitlis
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

653 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Walter Tevis romano „Valdovės gambitas“ parengimas 

ir leidyba
Literatūra

654 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Virginie Despentes romano „Vernonas Subutexas 2“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

655 Involved Viešoji įstaiga Pandemijos estetika – II banga – maištas Tarpdisciplininis menas

656 Baltijos baleto teatras Viešoji įstaiga Šokio opera „Dezdemonos kodas“ Muzika

657 Bendruomenių iniciatyvų centras Viešoji įstaiga
Interaktyvi kelionė po Panevėžio apskrities vėjo malūnų 

paveldą

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

658 Tartum be ribų Viešoji įstaiga Audiovizualio spektaklio „Ne aš“ sukūrimas Teatras

659
Evangelinės piligrimystės 

organizacija
Viešoji įstaiga Pažintinių-mokomųjų knygų leidimas Literatūra

660 Chamber music projects Viešoji įstaiga Kultūros „eksportas“ į Lietuvos regionus Muzika

661 Kelmės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Profesionalaus meno festivalis „Vasaros spalvos“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

662 Mokyklų tobulinimo centras Viešoji įstaiga
Spektaklio „Pypas“ sukūrimas ir sklaida Lietuvos 

regionų mokyklose
Teatras



663 Miške Viešoji įstaiga
Muzikinio filmo „Why Does This Appear“ pristatymas 

Vilniuje
Muzika

664 Šv. Jono gatvės galerija Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininių menų festivalis „Volta On Line: Vol 2. 

Thisorder“
Tarpdisciplininis menas

665
Klaipėdos apskrities dailininkų 

sąjunga
Asociacija Positions 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

666 Nu žinai Viešoji įstaiga Out of the Box: kūrybinės dirbtuvės jaunimui Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

667 Eglės leidykla Akcinė bendrovė

Antano Stanevičiaus fotografijos albumas „Lietuviškoji 

Klaipėda. Jūrinė“ ir paroda diskutuojant su nuotraukų 

herojais, skirta Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-

mečiui

Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

668
Žemaitijos kultūros ir meno 

vystymo centras
Asociacija Plunge Soundscapes Symphony Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

669 Dpoezija Asociacija
„Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams“ vinilinės 

plokštelės leidyba
Muzika

670 Lazdijų kultūros centras Viešoji įstaiga Jotvingių kelias (I etapas)
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

671 Tango kultūros erdvė Viešoji įstaiga
Unikalus tarptautinis projektas su Kauno valstybine 

filharmonija „Misa Criolla“
Muzika

672 Šeši pojūčiai Individuali įmonė Koko ir Tomas Menas žmogaus gerovei

673
Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Senųjų amatų stovykla „Žygiuojant geležies amžiaus 

žmonių pėdsakais“
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

674 Trys kaimai Viešoji įstaiga

Kulikauskas / Niujorkas / Mekas. A. Kulikausko dalies 

video archyvo sutvarkymas ir paruošimas projekcijoms 

parodose
Tarpdisciplininis menas

675 Atrask Prienus Mažoji bendrija
Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės, skirtos paveldo 

aktualizavimui

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

676
Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Renginių ciklas „Naktį tvinksinti širdis“, skirtas Tremties 

ir Holokausto 80-mečio sukakčiai paminėti

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

677
Architektūros kokybės vystymo 

asociacija
Asociacija

Architektūrinė laboratorija „Meninės Žemaitės skvero 

Vilniuje transformacijos“
Architektūra

678 Etnoerdvės Asociacija Grįžulai 2021 Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

679 Šeši pojūčiai Individuali įmonė Dabar many visai kita ugnis Teatras

680 Etnoerdvės Asociacija Moksleivių muzikinių klipų konkursas „EtnoKlipsai“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

681 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
Archeologinė paroda „Bokšto gatvės paslaptys: 

krikščionys pagoniškame Vilniuje“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

682
Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioteka: pažinimui ir atradimams Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

683 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga
Lietuvos jūrų muziejaus vadovų strateginio planavimo 

kompetencijų ugdymas

Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

684 Tradicinių šokių draugija Asociacija
Tęstiniai tradicinių šokių mokymai šokėjams ir 

seminarai mokytojams: šok, mėgaukis ir dalinkis
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

685 Krekenavos piligrimų centras Viešoji įstaiga Krekenavos kermošius
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

686
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos Gabrielė Labanauskaitė, „Raudoni batraiščiai. 

Dramos ir libretai“ (sud. Aušra Martišiūtė-Linartienė) 

išleidimas
Teatras

687
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos Gytis Padegimas, „Pirmeiviai. Trys pjesės“ (sud. 

Aušra Martišiūtė) išleidimas
Teatras

688 Genčių genealogija Viešoji įstaiga Interneto svetainės „dubingiai.info“ sukūrimas Utenos apskritis: Kultūros edukacija

689 Fontano kambarys Viešoji įstaiga Museionas (paruošiamieji darbai) Dailė

690
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Neringa Abrutytė „Atostogos“, sud. Virginija 

Cibarauskė, serija „Gyvoji poezija“ su CD“ išleidimas
Literatūra

691 Bernardinai.lt Viešoji įstaiga Militaristinis Vilnius Architektūra

692
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Albinas Bernotas „Per Vilnių lekia žąsys“, sud. 

Donata Mitaitė, serija „Gyvoji poezija“ su CD išleidimas
Literatūra

693 Koturnos Asociacija
XXII tarptautinis universitetų teatrų forumas „Genius 

Loci“

Vilniaus apskritis: Patrauklaus regiono savitumo 

formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

694 Jurbarko krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Ekspozicijos „Jurbarkas ir kunigaikščiai Vasilčikovai“ 

atnaujinimas restauruotomis ikonomis

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

695 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Marieke Lucas Rijneveld romano „Nakties nejauka“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

696
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Interaktyvių ir virtualių pažinimo aplinkų sukūrimas 

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

697 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Tradiciniai instrumentai atgyja Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

698 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga Archeologės Birutės Salatkienės skaitymai Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas



699 Stambus planas Uždaroji akcinė bendrovė
Leon Somov ir Dileta muzikos vaizdo klipas „Man 

nebaisu“
Muzika

700 Žemaičių dailės muziejus Biudžetinė įstaiga XVI Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis Muzika

701 Jurbarko krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Paminklai ir žmonės Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

702 Žemaičių dailės muziejus Biudžetinė įstaiga XVI Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

703 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga
Meno kūrinių įsigijimas naujoms muziejinėms 

ekspozicijoms ir rinkinių papildymui

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

704 Anykščių jaunimo klubas Asociacija Anykščių gatvės menas: jaunos seno miesto istorijos Utenos apskritis: Kūrybinės patirtys

705 Alytaus kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinių eksponatų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

706
Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras
Biudžetinė įstaiga Edukacinė programa „Augu su pasaka“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

707
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Patricijos Gilytės solo paroda „Žemės veidas“ Tarpdisciplininis menas

708
Jonavos rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Rašymo gydymo galia. Rašymo terapija: ekspresyvus 

rašymas ir terapiniai laiškai

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

709 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Leidinio „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 

2005–2017“ spausdinimas ir sklaida
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

710
Akmenės rajono savivaldybės 

Akmenės krašto muziejus
Biudžetinė įstaiga Viešės ir išeigos pagal Simoną Daukantą

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

711
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Bitė Vilimaitė – dramos, nebaigtas romanas

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

712
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Bibliotekininkų kompetencijų ugdymas

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

713 Gargždų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Interaktyvi ekskursija I. Simonaitytės memorialiniame 

muziejuje
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

714 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga

Tarptautinė paroda ir leidinys „Kuršo ir Žiemgalos 

Kunigaikštystė bei Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 

(1561–1795 m.)“
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

715
Alytaus miesto liaudies muzikos 

studija ,,Varsa“
Asociacija Dzūkų godos Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

716 Šiaulių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Ir ežeras turi ausis Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

717
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Baltos kandys. Rytai vakaruose Tarpdisciplininis menas

718
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Kuriant istoriją: Danijos dailės „Aukso amžius“ Dailė

719
Evangelinės piligrimystės 

organizacija
Viešoji įstaiga Renginių ciklas Muzika

720 Dailininkų sąjungos fondas Viešoji įstaiga Meno programa Vilniaus vaikų ligoninei Dailė

721
Prezidento Valdo Adamkaus 

biblioteka-muziejus
Viešoji įstaiga Audrius Plioplys. Atminties fragmentai Dailė

722
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Nauja realybė – biblioteka knygomate Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

723
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Garso performansas kanklėms ir mechanizmams 

„Kanklių aidai“
Muzika

724 Teatro informacijos centras Viešoji įstaiga Kodėl teatras? Teatras

725 Žaslių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Leopoldas Godovskis ir draugai Muzika

726
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Visa širdimi į Lietuvą Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

727
Viliaus Gužauskio firma „Homo 

liber“
Individuali įmonė

Evelinos Gužauskytės knygos vaikams „Brigitos 

Begemotaitės ir jos draugų nuotykiai“ parengimas, 

leidyba ir sklaida
Literatūra

728 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinių edukacijų ciklas 

„Įjunk pozityvą“
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

729
Viliaus Gužauskio firma „Homo 

liber“
Individuali įmonė

Karolio Baublio, Neringos Dangvydės eilėraščių knygos 

„Sirenos ir vienaragiai“ leidyba ir sklaida
Literatūra

730
Viliaus Gužauskio firma „Homo 

liber“
Individuali įmonė

Loretos Jastramskienės romano „Visada, Tėve, bus 

Amerika“ leidyba ir sklaida
Literatūra

731 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Lietuvos ir Šiaulių krašto istorijai reikšmingų kultūros 

vertybių įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

732
Skuodo rajono savivaldybės R. 

Granausko viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje 

bibliotekoje: RFID diegimas

Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

733 Telšių menų inkubatorius Viešoji įstaiga Metalo reljefai „Žemės šiluma“ Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

734 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Lituanistinių vertybių įsigijimas
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

735 Parametra Mažoji bendrija
Taškinė-architektūrinė intervencija emocinei gerovei 

„Paukščiai“
Architektūra



736 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrinių įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

737 Jurbarko krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Virtualus, interaktyvus audiogidas „Istoriją girdžiu, 

paliesti galiu“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

738 Mažeikių muziejus Biudžetinė įstaiga
Senųjų Viekšnių vaistinės receptų, signatūrų ir laiškų 

konservavimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

739 Lietuvos jėzuitų provincija
Religinė bendruomenė ar 

bendrija
Kūrybinių teatro dirbtuvių įgyvendinimas Vilniuje Teatras

740
Šiaulių rajono savivaldybės 

etninės kultūros ir tradicinių 

amatų centras

Biudžetinė įstaiga
Kūrybinės dirbtuvės „Kuršėnų dvaras ir vyniotinis. 

Praeitis ir dabartis“

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

741
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioterminalas ligoninėje „Skaityk sveikdamas“ Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

742
Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Minint 785-ąsias Saulės mūšio metines Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

743
Urbanistinio Šokio Teatras „Low 

Air“
Viešoji įstaiga

Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ spektaklio 

paaugliams „Savoj krūvoj“ ir Lietuvos kūrėjų šokio 

produkcijų pristatymas Kanų šokio festivalyje 

Prancūzijoje

Šokis

744 Ukmergės kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
Konstancijos Petrikaitės-Tulienės lėlių kolekcijos tyrimai 

ir restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

745
Urbanistinio Šokio Teatras „Low 

Air“
Viešoji įstaiga Grow Air Menas žmogaus gerovei

746 Šiaulių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Renginių ciklas „Menas gali būti žalias“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

747 Vėžaičių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Nuo jauno iki seno
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

748 Kauno miesto muziejus Biudžetinė įstaiga Animuota etnomuzikinė pasaka mažiesiems Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

749
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų 

kultūros vertybių įsigijimas LNDM rinkiniams papildyti

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

750 Rokiškio teatras Asociacija Svetima žemė
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

751 Pelėdiškių ąžuolas Mažoji bendrija Šalom, Akmene! 2021 Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

752
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio 

vizualaus meno ir dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., 

įsigijimas LNDM rinkiniams papildyti

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

753 Stankaus kalvė Viešoji įstaiga Geležinė Daubarių istorija
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

754
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomų 

teatrinių lėlių restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

755
Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Studijos „Juozas Vaičkus: lietuvių teatro ir kino spiritus 

movens“ leidyba
Teatras

756 Lazdijų kultūros centras Viešoji įstaiga Vargonų muzikos festivalis „Clavis coeli“
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

757 Loretos galerija Individuali įmonė
Indrės Beinartės paveikslų paroda „Rytietiškas 

teptukas“ Loretos galerijoje

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

758 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga Šilumos ūkis: išbandyk – suprask – išmok! Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

759 Laiminguo Viešoji įstaiga
Gyvos žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės pasakos. 

Muzikinis CD
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

760 Jurbarko krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Gamtos meno festivalis „Sukilimas – kova už laisvę!“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

761
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Mano pirmoji knygelė „Aš – autorius“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

762
Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija
Viešoji įstaiga

L. Budzinauskienės monografijos „XIX a. Vilniaus 

katedros kapela“ leidyba
Muzika

763 Alternatyvi scena Viešoji įstaiga
Pjesės darbiniu pavadinimu „Sapnas viešbučio 

vestibiulyje“ sukūrimas bei pristatymas
Teatras

764
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės 

mokykla
Viešoji įstaiga Tabularium Dailė

765
Alytaus rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Profesionalios muzikos sklaida Alytaus rajone

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

766 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Individualių nuotolinių ekskursijų organizavimas 

realiuoju laiku
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

767
Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“

Biudžetinė įstaiga Virtuali Polifonija Muzika

768 Smiltainis ir Ko Uždaroji akcinė bendrovė Miesto piešėjų bendruomenės subūrimas
Vilniaus apskritis: 	Patrauklaus regiono savitumo 

formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą



769
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Gyvename kartu Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

770
Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centras
Biudžetinė įstaiga Keliaujantis festivalis „Kultūros saitai“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

771 Baltijos baleto teatras Viešoji įstaiga
Spektaklio „Vienatvės armija“ video ekranizacija ir 

pristatymas
Šokis

772 Codos projektai Viešoji įstaiga Miško broliai Šokis

773 Slinktys Asociacija Pokalbių su rašytojais ciklas „Nuotrūkiai“ Literatūra

774
Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga XV tarptautinis meno festivalis „Mažeikiai 2021“ Muzika

775 Codos projektai Viešoji įstaiga Trapus balerinos gyvenimas Šokis

776 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Senovinio svirno (klėties) restauravimas – ekspozicinių 

erdvių atnaujinimas ir išplėtimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

777 Pasvalio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga

Pasvalio krašto muziejaus paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas atnaujinant internetinę 

svetainę
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

778 Mokyklų tobulinimo centras Viešoji įstaiga Vaikų literatūros ir leidybos industrijos dienos Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

779 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Biudžetinė įstaiga

Mokslo straipsnių rinkinio „Muzika ir teatras: nuo 

istorinių kontekstų iki šiuolaikinių interpretacijų“ 

parengiamieji darbai (1 etapas)
Teatras

780 Apeirono teatras Viešoji įstaiga
Kinetinio spektaklio „Motus Corporis“ (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas
Teatras

781 Alytausgidas.lt Mažoji bendrija Kultūros klubas „Kultūros patronai“ Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

782 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Biudžetinė įstaiga
Monografijos „Lietuvių teatro kritika 1920-1980 m.“ 

parengiamieji darbai (1 etapas)
Teatras

783 Slinktys Asociacija
Šiuolaikinės prancūzų poezijos antologijos parengimas 

ir leidyba
Literatūra

784 Naujas aspektas Viešoji įstaiga Pažink save Nidoje Tarpdisciplininis menas

785
Kauno regioninis valstybės 

archyvas
Biudžetinė įstaiga

Archyvas – miestui. Alytus, Kaunas, Marijampolė: iš 

praeities į ateitį
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

786
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-

daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“
Biudžetinė įstaiga Vaistai iš klėtelės

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

787 Menų agentūra „Artscape“ Viešoji įstaiga Įkalčių slėpimo agentūra Dailė

788
Vilniaus miesto savivaldybės 

Grigiškių meno mokykla
Biudžetinė įstaiga Tarpdisciplininis menų festivalis „Papa Jazz 2021“ Tarpdisciplininis menas

789 Parametra Mažoji bendrija Šiaudų sodai – kultūrinės tradicijos plėtojimas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

790 Jurbarko krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Veiksni svetainė: judantis vaizdas, įgarsintas tekstas Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

791 Susiję Viešoji įstaiga
Jauni menininkai atviroje Europoje: autentiškumo 

beieškant
Tarpdisciplininis menas

792 Skemų socialinės globos namai Biudžetinė įstaiga Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai – 5“
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

793 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Knygos Andreï Makine „Mano draugas armėnas“ 

vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

794 Slinktys Asociacija
Viliaus Mačiliūno knygos vaikams „Kas pagrobė 

mokytoją?“ leidyba ir sklaida
Literatūra

795
Mažeikių rajono Laižuvos kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Vienažindžio takais

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

796 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Knygos Anne Tyler „Tik vienas žingsnis“ vertimas, 

parengimas ir leidyba
Literatūra

797 Raseinių krašto istorijos muziejus Biudžetinė įstaiga Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

798 Jaunimo laisvalaikio tinklas Viešoji įstaiga
Inovatyvus brutalizmo istorijos pristatymas ir 

pateikimas Kauno apskrityje

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

799
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Juliaus Kaupo knygos „Daktaras Kripštukas pragare“  

išleidimas
Literatūra

800 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga Istorijos ir dailės eksponatų įsigijimas
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

801 Inter Se Uždaroji akcinė bendrovė Albumas „Paulina Pukytė. Beždžioniavimo menas, 2021“ Dailė

802 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Knygos Joseph Fasano „Tamsi laukinio padaro širdis“ 

vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

803 Jurbarko kultūros centras Biudžetinė įstaiga XII teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“ Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

804 Menopolis Viešoji įstaiga )Mes(מיר  Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

805 Slinktys Asociacija
Echogramos: šiuolaikinės lietuvių poezijos antologija 

Brailio raštu ir audioįrašų platforma
Literatūra

806
Dešimtmetė B. Dvariono muzikos 

mokykla
Biudžetinė įstaiga Natų leidinys „Pradedu groti altu“ Muzika

807 Teatronas Asociacija
Monospektaklio „Skambutis tėvui“ sukūrimas pagal F. 

Kafkos „Laišką tėvui“
Teatras



808 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Knygos Mūza Rubackytė „Gimusi po fortepijonu“ 

vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

809 Slinktys Asociacija
Agnės Sirgėdaitės prozos knygos vaikams „Diena, kuri 

niekda nesibaigia“ leidyba ir sklaida
Literatūra

810 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Artūro Valionio knygos „Apytiksliai trys. Rinktiniai 

eilėraščiai“ parengimas ir leidyba
Literatūra

811
Urbanistinio Šokio Teatras „Low 

Air“
Viešoji įstaiga

Šokio spektaklio „Vyrsmas“ kūrybinis tyrimas, 

sukūrimas ir pristatymas
Šokis

812 Tauragės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Žydų istorijos ir kultūros dienos „Štetlas Tauragėje“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

813 Parametra Mažoji bendrija Įkvėpk kultūros!

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

814 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga
Užduočių kambarys: „Vilniaus centrinės elektrinės 

istorijos“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

815 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Egidijaus Aleksandravičiaus knygos „Valdas Adamkus – 

švelnių rankų politikoje“ parengimas ir leidyba
Literatūra

816
Marijampolės krašto ir Prezidento 

Kazio Griniaus muziejus
Biudžetinė įstaiga Muziejaus eksponatų restauravimas ir konservavimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

817
Šiaulių rajono  savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono šviesuolių erdvė Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

818 Leidykla „Jotema“ Uždaroji akcinė bendrovė V. Nabokovo romano „Bend Sinister“ leidyba Literatūra

819 Palangos moksleivių klubas Biudžetinė įstaiga Mažosios daiktų istorijos
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

820 Galerija „Meno niša“ Viešoji įstaiga Positions Berlin Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

821 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Jonathan Sacks knygos „Moralė. Bendrasis gėris 

permainų laikais“ vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

822
Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Trio: dailė + muzika + poezija

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

823 Galerija „Meno niša“ Viešoji įstaiga Meno erdvė jauniems menininkams Dailė

824 Lindyhop.lt klubas Asociacija Džiazo muzikos koncertas-šou „Svinguojame kartu '19“ Muzika

825
Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Migruojantis kinas 2021

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

826 Vilnius Art Events Viešoji įstaiga Art After Hours Tarpdisciplininis menas

827
Veiverių kultūros ir laisvalaikio 

centras
Biudžetinė įstaiga Šaulių namai – tautos namai Teatras

828
Lietuvos dailininkų sąjungos 

Kauno skyrius
Asociacija

4-oji Kauno tarptautinė grafikos meno bienalė „Šviesos 

prigimtis“
Dailė

829 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė

Julian Baggini knygos „Kaip mąsto pasaulis. Viso 

pasaulio filosofija vienoje knygoje“ vertimas, 

parengimas ir leidyba
Literatūra

830 Kūrybinių industrijų dokas Viešoji įstaiga Ne-miegantys miestai
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

831
Lietuvos švietimo istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Švietimo festivalis „Laipsnis“ Tarpdisciplininis menas

832
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Atminties pievos su plunksna ir teptuku

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

833
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Istorinės keramikos kūrybinės dirbtuvės Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

834 Kauno religinės muzikos centras Viešoji įstaiga Sekmadienio muzika Prisikėlimo bazilikos terasoje Muzika

835 Teatronas Asociacija
Labai dramatiško (#SODRAmatic) spektaklio „SoDra, 

mon Amour“ sukūrimas
Teatras

836 Kauno religinės muzikos centras Viešoji įstaiga Johano Sebastiano Bacho „Kalėdų oratorija“ Muzika

837
Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centras
Biudžetinė įstaiga Tradicinė virtuvė – tautos kultūros paveldo dalis Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

838 Tyto alba Uždaroji akcinė bendrovė
Knygos Simon Sebag Montefiore „Užrašyta istorija. 

Laiškai, pakeitę pasaulį“ vertimas, parengimas ir leidyba
Literatūra

839
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987). Kambariai / įveikti 

atstumai
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

840 Kauno šokio teatras „Aura“ Biudžetinė įstaiga Aš kaip ir tu / Me as you Šokis

841 Pabradės miesto kultūros centras Biudžetinė įstaiga Vilniaus apskrities tautodailės darbų paroda
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

842
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Atsakingo jaunojo piliečio stovykla Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos



843
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Rudens lygiadienio ir baltų vienybės šventė Kernavėje

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

844
Lietuvos dailininkų sąjungos 

Kauno skyrius
Asociacija Mekka Dailė

845
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Kompaktinės plokštelės „Laba dīna“ leidyba Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

846 Molėtų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Istorikų ir menininkų simpoziumas „Istorinė kavos 

edukacija“
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

847 Baltic Mobile Recordings Mažoji bendrija
Kompaktinės plokštelės, skirtos Petro Geniušo 60-čio 

jubiliejui, įrašas ir leidyba
Muzika

848
Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

fotografijos fondas
Viešoji įstaiga Žurnalas „Fotografija 2021“ Fotografija

849
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Meno pleneras „Mažosios Lietuvos ženklai“, skirtas 

Martyno Jankaus muziejaus 40-čiui paminėti
Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

850
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Meninės raiškos kultūros stovykla bibliotekoje

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

851 Popup LT Mažoji bendrija
„Smart Pop Up“ @MO – tvarios mados ir dizaino 

festivalis + diskusijų panelė
Dizainas

852 Aukso žuvys Viešoji įstaiga Evelinos Daciūtės knygos „Duobė“ išleidimas Literatūra

853 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Skaitmeninės platformos etninės kultūros sklaidai 

sukūrimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

854
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Performansai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

kieme
Tarpdisciplininis menas

855 Kauko laiptai Viešoji įstaiga
Nijolės Kliukaitės-Kepenienės knygos „Baltas“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

856 Laiminguo Viešoji įstaiga Kūrybinio kankliavimo stovykla Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

857 Monoklis Viešoji įstaiga Edukacinės filmo kūrimo dirbtuvės „Mano kadras“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

858
Lietuvos švietimo istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus mobiliosios 

aplikacijos „Muziejus kišenėje“ sukūrimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

859 Vitražo manufaktūra Viešoji įstaiga
Virtualus Lietuvos vitražo žemėlapis-vaizdų 

skaitmeninimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

860 Laiminguo Viešoji įstaiga
Kalėdinis kanklių muzikos koncertas „Leliumų kanklės“ 

(nuotoliniu būdu)
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

861 Viešoji įstaiga „Ketvirta versija“ Viešoji įstaiga Video apybraižų ciklas „Įkvėpimai“. Oskaras Koršunovas Teatras

862
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Muziejus ant ratų Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

863
Lietuvos švietimo istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Dingę žiburiai – uždarytų Lietuvos mokyklų žemėlapis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

864 Meno vadybos platforma Viešoji įstaiga Leidinys „Keliai į autonomiją“ (darb. pav.) Tarpdisciplininis menas

865 Lietuvos žurnalistų sąjunga
Profesinė sąjunga ar 

susivienijimas
Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija“ tinklalapis Fotografija

866
Vilniaus politikos analizės 

institutas
Viešoji įstaiga Literatūros aikštė Literatūra

867
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės „Kaip judančiu vaizdu pasakoti apie 

dailę?“
Dailė

868 Josvainių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Oi kas sodai do sodeliai
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

869 Ketvirta versija Viešoji įstaiga Video apybraižų ciklas „Įkvėpimai“. Gintaras Varnas Teatras

870 Verpėjos Viešoji įstaiga Grūdos krašto istorijos. I dalis
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

871 Alytaus kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
Virtualioje klasėje pasakoja Alytaus kraštotyros 

muziejaus eksponatai!’
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

872 Bernardinai.lt Viešoji įstaiga Kaimo mokyklų likimai Fotografija

873 Nestabilu Mažoji bendrija nstabilis Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

874 Vagos prekyba Uždaroji akcinė bendrovė Žinovų klubas Literatūra

875
Akmenės rajono savivaldybės 

Akmenės krašto muziejus
Biudžetinė įstaiga

Liudviko Jakavičiaus 150-ųjų  gimimo metinių  

paminėjimas ir įamžinimas skulptūrinėje kompozicijoje
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

876
Jurbarko rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

877
Panevėžio rajono Ėriškių kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Valstybės, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, 

minėjimas „Čia – mūsų žemė“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

878 Molėtų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Vasaros koncertų ciklas „Mūzų dialogai“ Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

879
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Pasiriskem, pasiritiniekem i pasirokūkem Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

880
Teatro ir kino informacijos ir 

edukacijos centras
Viešoji įstaiga

Trumpametražio dokumentinio filmo „Eimuntas 

Nekrošius: tėvo kėdė“ DVD leidyba
Teatras

881 Vagos prekyba Uždaroji akcinė bendrovė Vaga TV Literatūra



882 Vytauto Kernagio fondas Viešoji įstaiga
Audioknyga apie Vytautą Kernagį „Nes nežinojau, kad 

tu nežinai“
Muzika

883 Linksmosios strazdanėlės Viešoji įstaiga

Tęstinis muzikinės leidybos ciklas „Žaidžiame klasiką“: 

Piotras Čaikovskis „Vaikų albumas“ OP. 39. Muzikos 

įrašai
Muzika

884
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Balys Sruoga, Raštai, t. 17, kn.1: Laiškai Vandai 

Daugirdaitei-Sruogienei (1919–1924)“

išleidimas
Literatūra

885
Veiverių kultūros ir laisvalaikio 

centras
Biudžetinė įstaiga Skriaudžių kanklių odisėja Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

886
Panevėžio rajono Paįstrio kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Daukniūnų menų dirbtuvės „Darniai su gamta“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

887 The Room Viešoji įstaiga
Gerdos Paliušytės paroda galerijoje „Lavender Opener 

Chair“ Tokijuje
Fotografija

888 Vagos prekyba Uždaroji akcinė bendrovė Liudijimai Literatūra

889
Alytaus rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Vaizdinės mokomosios edukacinės medžiagos ciklas 

„Amatas – gyvenimo pamatas“

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

890
Eksperimentinės archeologijos 

klubas „Pajauta“ 
Asociacija

Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus 

paveldo rekonstrukcija, IV tomas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

891 Degu Viešoji įstaiga
Projekto „A story about the queen of trash“ sukūrimas 

ir premjeros
Šokis

892
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 

galerija
Viešoji įstaiga Šiandien AŠ II Dailė

893 Teatro trupė „Čia“ Viešoji įstaiga Vienišos motinos metamorfozės Teatras

894 Vikinma Viešoji įstaiga
Kuršių gyvensenos, kostiumų ir patiekalų pristatymas 

Vikingų laikotarpio virėjų festyvalyje Danijoje
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

895 Slinktys Asociacija
Valdo Daškevičiaus poezijos rinktinės „Visas likęs laikas“ 

leidyba ir sklaida
Literatūra

896 Alternatyvūs renginiai Asociacija Knyga „Už parankės dinozaurui“ Literatūra

897 Kleopo draugija Asociacija AMA Dailė

898 Balto leidybos namai Uždaroji akcinė bendrovė
Chigozie Obioma knygos „Mažumų orkestras“ vertimas 

ir leidyba
Literatūra

899 Artišokai Viešoji įstaiga Dano Aleksos „Privatus laikas“ Dailė

900 Kitokio meno sąjunga Asociacija
Rankų šešėlių teatro spektaklio „Mikė Pūkuotukas ir 

kiti“ (darbinis variantas) pastatymas
Teatras

901 Just a moment Viešoji įstaiga
Šiuolaikinių muzikos kūrėjų pristatymas kultūros laidoje  

 „Fokusas“
Muzika

902
Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga „Su kūrėjais – apie kūrybiškumo išraiškas“
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

903
Alytaus miesto liaudies meno 

studija „Dainava“
Asociacija

XIX tarptautinis liaudies meno festivalis „Atvažiuoj 

Kalėdos“

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

904 Kauno klubas „Cantate Domino“ Asociacija Tarptautinis chorų festivalis „Cantate Domino“ Muzika

905 Renginių platforma Viešoji įstaiga
Lėlių ir objektų teatro spektaklio „Baba, žirniai ir broliai 

Gaideliai“ sukūrimas
Teatras

906
Palangos kultūros ir jaunimo 

centras
Biudžetinė įstaiga Mėlynas krantas

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

907 Šeimos galerija Mažoji bendrija
Galerijos „8 akys ir ausys“ renginių ciklas 

„Menas+Šeima“
Tarpdisciplininis menas

908 Utenos kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
„Virtualus turas Vytauto Valiušio keramikos muziejuje – 

tradicijos ir inovacijos“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

909
Klaipėdos apskrities dailininkų 

sąjunga
Asociacija Menų tiltas Dailė

910 Actus magnus Viešoji įstaiga
J.Zykutės knygos  „Kaip aš ieškojau lobio broliui pirkti“ 

leidyba ir sklaida
Literatūra

911 Ketvirta versija Viešoji įstaiga Video apybraižų ciklas „Įkvėpimai“ . Robertas Narkus Tarpdisciplininis menas

912 Šiuolaikinė ausis Viešoji įstaiga Instrumentų galimybių laboratorija Muzika

913 Mister Stagey Viešoji įstaiga Imersyvi paroda „Saros kambarys“ Tarpdisciplininis menas

914 Filmavimo Paslaugos Mažoji bendrija Sakmių šokiai Šokis

915
Švenčionių miesto kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Etnomuzikavimo tradicijų išsaugojimas ir sklaida:  

liaudiškos muzikos kapelos „Kaimynai“ filmo sukūrimas

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

916
Bendrystės ir socialinių inovacijų 

centras
Viešoji įstaiga Muzika vietoje recepto Menas žmogaus gerovei

917
Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Dokumentinis filmas apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

918 HUBRIS Mažoji bendrija Bobo Dylano „Kronikos, vol. I“ vertimas ir leidyba Literatūra



919 Kitokio meno sąjunga Asociacija
Rankų šešėlių teatro ir elektroninės šokių muzikos 

spektaklio ,,UMBRA“ sklaida
Teatras

920 Vilniaus grafikos meno centras Viešoji įstaiga Dviejų parodų serija „(Foto)grafika“ Fotografija

921 Menų agentūra ,,Artscape“ Viešoji įstaiga Mano karalystė Literatūra

922 Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga
Spektaklis - ekskursija „Pakopa po pakopos“ sukūrimas 

ir sklaida
Tarpdisciplininis menas

923 Rokiškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Šiuolaikinio meno festivalis „Startas“
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

924 Vikinma Viešoji įstaiga Virtuali paroda: Gyva istorija Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

925
Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Muzikiniai pasisėdėjimai prie Kupos

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

926 Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga Šokio įgalinimo projektas „Ne matomi šokiai“ Menas žmogaus gerovei

927 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga Virtualus žvilgsnis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

928
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Žolinės vainikas iš bendrystės ir padėkos žiedų

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

929
Krekenavos regioninio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Virtuali kelionė beieškant Vinco Svirskio medinių 

stebuklų

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

930
Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Augame skaitydami ir kurdami

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

931 Aukso žuvys Viešoji įstaiga
Akvilės Misevičiūtės Magicdust grafinės novelės „Bitės. 

Pirmos merginų roko grupės istorija“ išleidimas
Literatūra

932
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

„Kernavės tautosaka. Kernavė – nemieganti žemė: 

legendos, sakmės, mitinės būtybės“ (edukacinio leidinio 

parengimas ir pristatymas)

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

933 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga
Aktorė Hanks Ordonowna – Trakų Vokės dvaro istorijos 

dalis
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

934 Wide Wings Uždaroji akcinė bendrovė Meninė instaliacija „Pasakų Milžinas“ Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

935 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga Balta siena 2 Architektūra

936 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Viešų paskaitų ciklas apie fotografiją „Vaizdų gyvenimai 

VI“
Fotografija

937 Senųjų menų studija Viešoji įstaiga
Muzikinio gatvės teatro spektaklio „Gekumen“ sklaida 

regionuose
Muzika

938 NB8 ART Viešoji įstaiga Festivalis „Skambanti erdvė'21“ Muzika

939
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras
Biudžetinė įstaiga

Knygos: Mieczysław Jałowiecki „Imperijos pakraštyje ir 

kiti prisiminimai“ vertimas
Literatūra

940 Lentvario kultūros rūmai Viešoji įstaiga Teatro magija: pamatyk, išgirsk, pajausk

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

941 Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga Šokio spektaklis tyrimas „4 AŠ“ sukūrimas Šokis

942 Noopolis Viešoji įstaiga
„Nulaužti“ Viduklę. Idėjų maratonas projektuojant 

mažo miesto ateities perspektyvas.

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

943
Dusetų seniūnijos ir parapijos 

bendruomenės santalka
Asociacija

Čia gimėm, čia augom, čia žemė šventa. (Dusetų 

parapijai - 500)
Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

944
Nemuno kilpų regioninio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Nemajūnų koplyčios vidaus ekspozicijos įrengimas ir 

pritaikymas virtualiam lankymui

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

945 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Šiaulių „Aušros“ muziejaus šiuolaikinio meno kolekcijos 

papildymas

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

946 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga 37-oji tarptautinė medalio kūrėjų stovykla Telšiuose Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

947 Vikinma Viešoji įstaiga
Istorijos ir archeologijos pamokėlės vaikams: Pažintis su 

senovės amatais
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

948
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga Pasakaitė  –  animuota dzūkiška pasaka Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

949 Alma littera Uždaroji akcinė bendrovė Kazio Sajos prisiminimų knyga „Pėdsakai“ Literatūra

950
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Vasaros dienos kitaip Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

951
Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos inovatyvių bibliotekų integracijos sistema: 

idėjų forumas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

952 Sigutė Trimakaitė ir Ko Viešoji įstaiga
Muzikos šventė „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje 2021“ 

(IIp.)
Muzika

953 Kupiškio etnografijos muziejus Biudžetinė įstaiga Kupiškio tautodailininkų veiklos ir kūrybos bruožai Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

954 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga Skambantis Eduardo Andre parkas

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

955 Kitokio meno sąjunga Asociacija Virtualiųjų rankų šešėlių teatro edukacinių laidų ciklas Teatras

956 Jaga LT Akcinė bendrovė Vienybė Dizainas



957 Lentvario kultūros rūmai Viešoji įstaiga Lentvario derliaus šventė „Derliaus fiesta“
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

958 Artišokai Viešoji įstaiga Spektaklio „Nepakeliamas grožis“ sukūrimas ir sklaida Teatras

959 Teatras „Utopia“ Viešoji įstaiga K. Gudmonaitės spektaklio „Ledynai“ gastrolės Lietuvoje Teatras

960 Kultūros klubas „Kitaip“ Viešoji įstaiga Audiogidas aplink Daugų ežerą Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

961 Lazdijų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Tapytojų pleneras „Po teptuku 1831-ųjų metų 

sukilimas“

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

962 Vilniaus dailės akademija Biudžetinė įstaiga

VDA prof. Vladislovo Daujoto (1921–2009) akademinės 

ir kūrybinės veiklos įprasminimas, pažymint 100-ąsias 

gimimo metines

Dailė

963 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga

Panemunės pilies archeologinių radinių, saugomų 

skirtingose atminties institucijose, istorinis ir 

menotyrinis tyrimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

964 Prienų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Ekspozicija „Vieno paveikslo istorija“ Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

965 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga Varinė skarda – dizaino improvizacija Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

966 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Muzikos renginių ciklas „Šviesos muzika“ Muzika

967
Trakų istorinio nacionalinio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Interaktyvaus parko žemėlapio sukūrimas pasitelkiant 

medijas ir technologijas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

968 Quid pro quo Viešoji įstaiga Expanded archival spaces Tarpdisciplininis menas

969 Radistų asociacija Asociacija Lietuvos partizanams atminti Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

970 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Meninio skaitymo ir kūrybos festivalis „Žodžio kelias“ Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

971 Kūrybos sodas Uždaroji akcinė bendrovė Rositos Čivilytės albumas Muzika

972 Balta balta Viešoji įstaiga
Kūrybinės grupės „Balta balta“ tekstilės dizaino paroda 

lietuvių išeivių galerijoje SLA Niujorke
Dizainas

973 Broken Island Films Uždaroji akcinė bendrovė Muzikinis audiovizualinis pasakojimas „Brolybė“ Tarpdisciplininis menas

974 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Grojantis stiklas Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

975
Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Bibliotekų indėlio aktualizavimas atskleidžiant ir 

išsaugant nematerialaus kultūros paveldo vertybes
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

976
Jonavos r. savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Profesionalios muzikos koncertų ciklas „Sielos muzika“

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

977

Šiaulių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Kuršėnų 

Vytauto Vitkausko struktūrinis 

teritorinis padalinys

Biudžetinė įstaiga Šalia skaitymo-kvapų magija Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

978 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos 

festivalis „Pakeleivingi“
Teatras

979 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Karališkas Anykščių kalendorius Utenos apskritis: Kultūros edukacija

980
Kelmės turizmo ir verslo 

informacijos centras
Viešoji įstaiga Virtualus maršrutas –  Kelmės rajono kultūros paveldas Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

981 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Teatro renginių ciklas „Teatradieniai“ Teatras

982 Visagino kultūros centras Biudžetinė įstaiga
XIV tradicinio muzikavimo kursai Visagine ir Meironų 

kaime
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

983 Oro menas Viešoji įstaiga Performatyvi instaliacija „ergo sum“ Tarpdisciplininis menas

984
Strūnaičio kaimo bendruomenė 

„Merkūna“
Asociacija Paveldo atgaivinimas ir kultūrinė atmintis Strūnaityje

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

985 Slinktys Asociacija
Rasos Milerytės ir Linos Valužienės knygos „Katė atneša 

sapną“ leidyba ir sklaida
Literatūra

986 Menų agentūra ,,Artscape“ Viešoji įstaiga „Condition“ spektaklio sukūrimas Šokis

987
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero 

(jėzuitų) bažnyčia

Religinė bendruomenė ar 

bendrija

MAGIS Vasara '21 atidarymo ir uždarymo švenčių bei 

kūrybinių dirbtuvių įgyvendinimas

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

988
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga EKOBIBLIOTEKA: rytojaus kūrėjai 2 Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

989 Greita Bitė Uždaroji akcinė bendrovė Kūrybinės tinklaveikos dirbtuvės „3o Startup Village“ Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

990 Trakų Vokės dvaro sodyba Viešoji įstaiga „Meno receptas“ – meninė dailės studija senjorams Menas žmogaus gerovei

991 Žagarės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Medinė architektūra Žagrėje Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

992
Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas
Biudžetinė įstaiga Knygos „Kazys Jakubėnas. Vargo Dainos“ parengimas Literatūra

993 Pasvalio kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Akvarelistų pleneras „Atspindžiai“, skirtas dailininko ir 

pedagogo Algirdo Lukšto atminimui

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

994 Gimties Gija Viešoji įstaiga Milžino Prisiminimai Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

995
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioteatras: knygos, virstančios realybe Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

996 Rimti veidai Viešoji įstaiga Antologinė knyga „Baladės po skrybėle“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

997 Kupiškio etnografijos muziejus Biudžetinė įstaiga Sausio tryliktosios įvykiai ir išgyvenimai Fotografija

998 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga MUZIKaukime Muzika

999 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Kūrybos ir dizaino festivalis ADC*LT 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika



1000 Žagarės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Istorija, kultūrinė savastis ir paveldas Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1001
Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioteka atvira pasauliui Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1002
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Komiksiada – supergalių olimpiada visai šeimai Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1003 Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga Šokio filmo „Sparnai“ sukūrimas ir sklaida Šokis

1004 Saulės muzika Viešoji įstaiga Grojantys kūnai Šokis

1005 Lentvario kultūros rūmai Viešoji įstaiga Fotografijos meno paslaptys

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1006 Kino centras „Garsas“ Biudžetinė įstaiga Keliaujantis kinas
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1007 Vox rara Mažoji bendrija
Alejandro Zambra romano „Čilės poetas“ („Poeta 

chileno“) vertimas ir leidyba
Literatūra

1008 Pasaulio anykštėnų bendrija Asociacija Parodų ciklas „Menininkų sugrįžimai“ Dailė

1009
Alytaus rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Baltramiejaus šventė

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1010 Kino centras „Garsas“ Biudžetinė įstaiga Kino istorija Panevėžyje
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1011
Kupiškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kalbanti siena

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1012 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Vlado Braziūno poezijos rinktinės „Atminties 

perpylimas“ leidyba
Literatūra

1013 Joniškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis 

„Bendraamžių scena 2021“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1014 ELITAZ Grupė Uždaroji akcinė bendrovė
Evitos Cololo ir Roko Jauniaus autorinės džiazo muzikos 

albumas
Muzika

1015 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga Donaldo Kajoko romano „Skudurėlių šventė“ leidyba Literatūra

1016 Galerija „Vartai“ Mažoji bendrija
Dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje Art Cologne 

2021
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1017 Garsai ir dienos Viešoji įstaiga Festivalis „Garso Teatras 2021“ Tarpdisciplininis menas

1018 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Knygos „Vytinės juostos“ parengimas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1019 Ex Arte UAB Uždaroji akcinė bendrovė Knyga „Architektas Jaunutis Makariūnas“ Architektūra

1020
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Conservatio Lituana. I tomas. Pranciškaus 

Smuglevičiaus kūrinių restauravimas ir tyrimai“ 

parengimas ir leidyba
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1021 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga Thomo Bernhardo romano „Kalkinė“ leidyba Literatūra

1022
Alytaus rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Mano muzika Jums Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1023
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga Pokalbiai apie literatūrines patirtis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1024 Veiviržėnų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Žemės menas Veiviržėnuose
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1025 Kitokio meno sąjunga Asociacija

Rankų šešėlių teatro ,,Budrugana Lietuva“ spektaklio 

,,Obuolių pasakos“ sklaida ir kūrybinės dirbtuvės 

Lietuvos regionuose
Teatras

1026
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Šiuolaikinės eksperimentinės muzikos koncertų ciklas 

Nacionalinės dailės galerijos kieme
Muzika

1027 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė
Kim Leine romano Rød mand/Sort mand (Raudonasis / 

Juodasis) vertimas ir leidyba
Literatūra

1028 Vox rara Mažoji bendrija
Italo Calvino apsakymų rinkinio „Markovaldas“ 

(„Marcovaldo“) vertimas ir leidyba
Literatūra

1029 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė
Eileen Myles poezijos rinktinės sudarymas, vertimas ir 

leidyba
Literatūra

1030 Kauno IX forto muziejus Biudžetinė įstaiga
Virginijaus Kašinsko tapybos darbų iš ciklo „Raudos“ 

įsigijimas.

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

1031 Kanalas Viešoji įstaiga Vietos atmintis. Formos Tarpdisciplininis menas

1032 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga Maros Zalytės romano „Rojaus paukščiai“ leidyba Literatūra

1033 Bistrampolio dvaras Viešoji įstaiga Pleneras „Lietuvos istorijos kelias“
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1034 Menų agentūra „Artscape“ Viešoji įstaiga Klounados spektaklio ,,Skrydis“ sklaida Lietuvoje Cirkas

1035
Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai
Biudžetinė įstaiga

Modulinių priemonių kultūrinių edukacijų ciklas „Su 

muzika į pasakų šalį“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1036 Elektrėnų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Vandens muzika

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1037 Elektrėnų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Jaunystė 2021 Muzika



1038 Šis bei tas Mažoji bendrija Grafinio komikso  „Saulės akmens pėdsakais“ leidyba Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1039
Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Vaikiškos knygelės apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę 

sukūrimas
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono reprezentavimas

1040 Raganiukės teatras Viešoji įstaiga Teatras vaikams atveria pasaulį

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1041

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 

šv. Kazimiero provincijos 

Klaipėdos šv. Pranciškaus 

Asyžiečio vienuolynas

Religinė bendruomenė ar 

bendrija
Vilties miestas rožių planetoje Menas žmogaus gerovei

1042 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Mieko Kawakami romano „Vasaros istorijos“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

1043 Kleopo draugija Asociacija Paminklų dirbtuvės MKK Dailė

1044 Baltijos vėjai Viešoji įstaiga Senoji muzika po Lietuvą su Chiaroscuro Muzika

1045 Vilniaus universitetas Viešoji įstaiga Ratilio – Ratui Ratujo Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1046 Apeirono teatras Viešoji įstaiga „Tolerantiškų vakarų“ ciklas Tarpdisciplininis menas

1047 Kūrybos sodas Uždaroji akcinė bendrovė Menas visiems! Menas žmogaus gerovei

1048 Pasvalio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Žiemgala XIII a. dokumentuose Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1049
Trakų rajono savivaldybės  viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Keliauk po Lentvarį su virtualiais knygų herojais

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1050 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Rasos Aškinytės knygos „Penkios istorijos su laiminga 

pabaiga“ leidyba
Literatūra

1051
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Poezijos akiračiai

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1052 Meno alchemija Viešoji įstaiga Spektaklio „Vegetacinė būklė“ sukūrimas Teatras

1053
Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Bibliotekos paslaugų prieinamumo didinimas Kauno 

mieste
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1054
Plungės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Plungės viešosios bibliotekos interneto svetainės 

atnaujinimas pritaikant ją kultūros paveldo viešinimui
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1055 Vytauto Didžiojo karo muziejus Biudžetinė įstaiga Šilelio kapinyno radinių konservavimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1056 Vox rara Mažoji bendrija
Benjamín Labatut knygos „Un verdor terrible“ vertimas 

ir leidyba
Literatūra

1057
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos 

labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas

Chaimo Gradės romano „Mano mamos Šabo dienos“ 

vertimas iš jidiš kalbos
Literatūra

1058 Bilietų nėra Viešoji įstaiga Audioserialas „Šiaurės miestelis“: trečias sezonas Teatras

1059 Klaipėdos džiazo festivalis Asociacija XXVII Klaipėdos pilies džiazo festivalis Muzika

1060
Jonavos rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Virtuali galerija – prieinama visiems Dailė

1061 Tadaocern Viešoji įstaiga Teatrinės instaliacijos „fabrica“ sklaida Lietuvoje Teatras

1062
Lietuvos kompozitorių sąjungos 

Muzikos fondas
Labdaros ir paramos fondas Leidinių serija „Lietuvos muzikologijos šaltiniai“ Muzika

1063 Gargždų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Gargždų krašto muziejaus medinių eksponatų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1064
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Svetainės www.etnografija.vilkaviskis.lt plėtra Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1065 Mėlynas drambliukas Mažoji bendrija
Personalizuotų knygų vaikams vertimas, redagavimas ir 

parengimas spaudai

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1066 Pandėlio UDC Biudžetinė įstaiga Iš mūsų praeities Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1067 RV Agentūra Viešoji įstaiga Žalioji kultūra Menas žmogaus gerovei

1068
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Knygnešystės kelias: Rimšynės paslaptys Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1069
Lietuvos kompozitorių sąjungos 

Muzikos fondas
Labdaros ir paramos fondas

D. Palionytės knygos „Kad žydėtų muzikos gėlynai“ 

leidyba
Muzika

1070
Automotosporto ugdymo ir 

plėtros centras
Viešoji įstaiga

Interaktyvus kultūrinio paveldo lankytinų objektų 

žemėlapis su 3D modelių integracija
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1071
Viliaus Gužauskio firma „Homo 

liber“
Individuali įmonė

Jūratės Sučylaitės knygos „Pienė virš asfalto“ leidyba ir 

sklaida
Literatūra

1072 Arkos dailės galerija Viešoji įstaiga
XII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Vizitinė 

kortelė / Visiting card“
Dailė

1073 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Lietuvos dizaino ambasadoriai Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1074 Arkos dailės galerija Viešoji įstaiga Įvietinto meno ir objektų paroda „Chronovaizdžiai“ Dailė

1075 Šventosios turizmo asociacija Asociacija Karaliaus Vilhelmo kanalas Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija



1076 Vox rara Mažoji bendrija
David Foster Wallace apsakymų rinkinio „Užmarštis“ 

(„Oblivion“) parengimas spaudai ir leidyba
Literatūra

1077 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Surask... Angelų kelias Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1078 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Vandos Juknaitės knygos „Ta dūzgianti ir kvepianti liepa 

yra“ leidyba
Literatūra

1079
Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Respublikinės 10-osios teatro ,,Skrajonės -2021“ Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1080
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Veltinio teatras: biblioterapija vaikams Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1081 Trakų kultūros centras Viešoji įstaiga XIII tarptautinis džiazo festivalis „Galvė jazz fiesta“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1082 Boja Viešoji įstaiga Vizualiniai pokalbiai Menas žmogaus gerovei

1083 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Laukiu visų! Jūsų Baziliskas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1084 Bijotų bendruomenė Asociacija Knygos „Bijotai: istorija, žmonės, darbai“ II tomo leidyba Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1085 Lietuvių kalbos institutas Biudžetinė įstaiga Meninės knygos „Skeptrų karalienė“ leidyba Dailė

1086 Šeduvos kultūros ir amatų centras Biudžetinė įstaiga Festivalis „Nakties intencijos“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

1087 Druskininkų kultūros centras Biudžetinė įstaiga
XIX tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 

M. K. Čiurlioniu“

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1088 Arkos dailės galerija Viešoji įstaiga
Animacijos pradininko Vladislavo Starevičiaus kūrybos 

paroda
Teatras

1089
Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Laiko iššūkiai 2 Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1090 Dailininkų sąjungos fondas Viešoji įstaiga Meno programa sveikatos priežiūros įstaigoje Menas žmogaus gerovei

1091 „Baltų lankų“ vadovėliai Uždaroji akcinė bendrovė

R. Romanyshyn ir A. Lesiv knygelių serijos apie regą („я 

так бачу“) ir klausą („Голосно, тихо, пошепки“) 

vertimas ir leidyba
Literatūra

1092 Aukso žuvys Viešoji įstaiga
Pauliaus Gritėno knygos „Prie skambesio gelmės: 

Leonido Donskio mąstymo žemėlapis“ išleidimas
Literatūra

1093 Menų zona Asociacija Menų zona. Neringa
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1094
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga Vaivorykštės spalvų transformacijos ir evoliucijos Dailė

1095
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga Formos meditacija. Taškas ir Linija Tarpdisciplininis menas

1096 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Ramutės Skučaitės poezijos knygos „Buvau atėjus“ 

leidyba
Literatūra

1097
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Leidinys „Pranciškus Smuglevičius. Nuo antikinės Romos 

iki Vilniaus universiteto“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1098 Visagino kultūros centras Biudžetinė įstaiga Sabantui 2021 Visagine Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1099 Arkos dailės galerija Viešoji įstaiga Eksperimentinis patyriminis vyksmas „Stereoscopus“ Tarpdisciplininis menas

1100 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Liutauro Degėsio esė knygos „Suprask, kad supratęs 

galėjai suprasti kitaip“ leidyba
Literatūra

1101
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Senojo Alytaus istorijos menant Jurgį Kunčiną

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1102 Utenos etninės kultūros centras Asociacija

Šiaurės rytų aukštaičių mažojo būgnelio mušimo su 

pagaliuku tradicijų tyrimai. Utenos krašto gegužinių 

pamaldų (mojavų) giedojimo tradicijų tyrimai

Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1103
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga

R. V. Gibavičiaus (1935-1993) svetainės - galerijos 

gibavicius.lt sukūrimas
Dailė

1104 Fashion House Juozas Statkevičius Uždaroji akcinė bendrovė
Aukštosios mados (Haute Couture) kolekcijos 

pristatymas Pavasaris/Vasara 2022
Dizainas

1105
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga

Moters kūno harmonijos studijos – Sauliaus Paukščio ir 

Giedriaus Jonaičio paroda – fotografija ir piešinys
Dailė

1106
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Etnokultūrinė šeimų stovykla

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1107 Kūrybos sodas Uždaroji akcinė bendrovė MuzLAB Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1108
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga Vilniaus kiemelių kasdienybės istorijų rinkinys Fotografija

1109 Iš Arti Viešoji įstaiga Šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš Arti“ Muzika

1110
Demokratinės bendruomenės 

resursai
Viešoji įstaiga Lėtoji fotografija Fotografija

1111 Panevėžio muzikis teatras Biudžetinė įstaiga Vasara su muzika
Panevėžio apskritis: 	Menininkų rezidencijos Panevėžio 

regione



1112 „Baltų lankų“  leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Herman Hesse „Stiklo karoliukų žaidimas“ ir John 

Williams „Stouneris“ audio knygų parengimas ir leidyba
Literatūra

1113
Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Klasikinės muzikos ir džiazo sklaidos projektas „Labas, 

muzika!“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1114 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Kalbantys kūnai“ Šokis

1115
Klaipėdos turizmo ir kultūros 

informacijos centras
Viešoji įstaiga Žvaigždėrakčiai. Klaipėda Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1116
Radviliškio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Septyni šeštadieniai su kraštiečiais Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1117 Kauno miesto kamerinis teatras Biudžetinė įstaiga
Dokumentinio spektaklio „Alksniškės“ adaptacija ir 

sklaida virtualioje erdvėje
Teatras

1118 Lituania Cantat Viešoji įstaiga
Tarptautinis virtualus chorų konkursas Kaunas Musica 

Festa
Muzika

1119 Miesto šventė Viešoji įstaiga
52 - oji respublikinė kaimo kapelų šventė - varžytuvės 

„Grok, Jurgeli 2021“ 
Muzika

1120 Trakų kultūros rūmai Viešoji įstaiga Tarptautinis menų festivalis „Trans/Misijos Balticum” Teatras

1121 Nalšios muziejus Biudžetinė įstaiga Žydų kultūros paveldas Švenčionių apylinkėse
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1122 Menų Vartai Viešoji įstaiga
Grupinė menininkų duo Viltės Bražiūnaitės, Tomo 

Sinkevčiaus ir Vikos Prokopavičiūtės paroda
Dailė

1123
Šalčininkų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Etno vakaras- Vilniaus krašto tradicijų lobis

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1124 Apostrofa Uždaroji akcinė bendrovė
Rašytojos Dalios Staponkutės romano „Karūnuotoji: 

paralelinės istorijos“ išleidimas
Literatūra

1125 Kauno miesto kamerinis teatras Biudžetinė įstaiga Pjesės ir spektaklio „Mirtinas meinstrymas“ sukūrimas Teatras

1126 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė
Tarjei Vesaas romano „Ledo rūmai“ audio knygos 

parengimas ir leidyba
Literatūra

1127
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Žmogaus, gamtos ir kultūros harmonija

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1128
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Petras Tarulis, Rinktiniai raštai“, 1 tomas, sud. 

Dalia Striogaitė“ išleidimas
Literatūra

1129 Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Viešoji įstaiga
Osamu Dazai romano „Netekęs teisės būti žmogumi“ 

leidyba
Literatūra

1130
Tarptautinių kultūros projektų 

centras
Viešoji įstaiga Džiazo ir Folkloro sintezė Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1131 Vilniaus akordeonistų draugija Asociacija XXVII Tarptautinis akordeono festivalis Palanga 2021 Muzika

1132
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Gydanti žodžio galia šeimai

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1133 Vox rara Mažoji bendrija
Georgi Gospodinov romano „Liūdesio fizika“ („Fizika na 

tagata“) vertimas ir leidyba
Literatūra

1134
Panevėžio rajono Tiltagalių 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Knyga „Šimtmečiai prie Marnakos“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1135 Jūros marios Viešoji įstaiga Neįmanomas gyvenimas vieniems be kitų Dailė

1136
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Lėlių terapija: kūrybiniai seansai bibliotekoje Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1137 Žalingi Įpročiai Mažoji Bendrija Debiutinis dvigubas Roe Deers albumas „Salt Town Boy“ Muzika

1138
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Nacionalinės dailės galerijos interneto svetainės 

pritaikymas virtualioms paslaugoms
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1139 Socialinių mokslų kolegija Viešoji įstaiga
Kūrėjų tinklaveikos stiprinimas siekiant didinti 

kūrybinės produkcijos sukuriamą ekonominę vertę
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1140 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Prakalbinti vėjai, burės ir žmonės Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1141 Dzūkų kultūros draugė Asociacija Miesto jungtys Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1142
Klaipėdos rajono savivaldybės 

Jono Lankučio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Pa/pri/išjausk Ievą Simonaitytę

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1143
Zarasų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Festivalis „Žolynai“ Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1144
Lietuvos nacionalinis UNIMA 

centras
Asociacija Lietuvos lėlininkų patirties manai 2021 Teatras

1145 Kauno miesto kamerinis teatras Biudžetinė įstaiga PRODIUSAI colab produkcijos Teatras

1146 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Jei tavęs nėra telefone... Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1147 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Koralai Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1148
Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“

Biudžetinė įstaiga Muzikos ir menų sintezės festivalis „Muzikos savaitė“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos



1149
Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“

Biudžetinė įstaiga Jaunimo muzikos grupių konkursas „InterpO“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1150 Zarasų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Dusetų štetlo panorama: gyvai, istoriškai ir virtualiai Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1151 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Dangus krenta į jūrą Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1152 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga BĖGLIAI. Jūrų keliais į Ameriką Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1153 Teatras „Cezario grupė“ Viešoji įstaiga Spektaklio „Šilelis of Anykščiai“ sukūrimas Teatras

1154 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga
Muziejinių vertybių iš Lietuvos jūrų muziejaus Raštijos 

rinkinio restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1155
Architektūros kokybės vystymo 

asociacija
Asociacija

Paskaitų ciklas „Materija kaip kūrybinis instrumentas 

architektūroje“
Architektūra

1156 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga Jūrinių šaltųjų ginklų kolekcijos įsigijimas
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

1157 Tekstilininkų ir dailininkų gildija Viešoji įstaiga Tekstilės fiesta Lietuvos dvaruose Dailė

1158 Džiazo šokių asociacija Asociacija
Edukacinių atvirų seminarų, muzikinių šokių vakaronių 

ciklas „Age of jazz – Džiazo amžius“ Kauno mieste
Šokis

1159 Lietuvos jūrų muziejus Biudžetinė įstaiga
Muziejinių vertybių, papildančių Lietuvos jūrų 

muziejaus Dailės rinkinį, įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės 

menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai

1160 Lewben Art Foundation Viešoji įstaiga
Vytenio Jankūno fotografijų albumo „Dance with Me“ 

leidyba
Fotografija

1161 Kauno apskrities viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Miesto sodas: Žaliakalnio medinė architektūra Architektūra

1162 „Kultūros barų“ leidykla Viešoji įstaiga Europos žaliojo kurso proveržiai ir iššūkiai Menas žmogaus gerovei

1163
Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga
XIV konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino 

dienai atminti

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1164
Šalčininkų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Diena su Lėle

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1165 „Kultūros barų“ leidykla Viešoji įstaiga Kultūra be sienų Literatūra

1166 Radviliškio miesto kultūros centras Biudžetinė įstaiga Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1167 Slinktys Asociacija Vilniaus sekretai Literatūra

1168
Lietuvos specialiosios kūrybos 

draugija „Guboja“
Asociacija Jaunųjų kūrėjų su negalia „Kūrybinės laboratorijos“ Menas žmogaus gerovei

1169 Fontano kambarys Viešoji įstaiga Kūrinių žemėlapis Dailė

1170
Lietuvos universitetų moterų 

asociacija
Asociacija Tu (ne)gali - menas gali Menas žmogaus gerovei

1171 AMK Uždaroji akcinė bendrovė
Vertingų šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių 

jaunimui leidyba skaitmeniniu audioformatu
Literatūra

1172 Žiežmarių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Muzika visai šeimai
Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1173 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Anykščių menų centro eksponatų restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1174 Vilniaus dailės akademija Biudžetinė įstaiga

Lietuvos akademinė juvelyrika SIERAAD 2021 

tarptautinėje meno mugėje Amsterdame ir 

reprezentacinis leidinys
Dailė

1175 Telšių menų inkubatorius Viešoji įstaiga 90 eksponatų Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

1176
Elektrėnų savivaldybės literatūros 

ir meno muziejus
Biudžetinė įstaiga Abromiškių dvaro parkas - dvaro kultūros atspindys

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1177 Sakralus menas Viešoji įstaiga
Po Betliejaus žvaigžde. Prakartėlių tradicija Lietuvoje ir 

Alpių regione
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1178
Kauno arkivyskupijos Caritas 

(programa „Vaiko gerovės 

institutas“)

Religinė bendruomenė ar 

bendrija
Įkvėpk gyvybę lėlei Menas žmogaus gerovei

1179 Nalšios  muziejus Biudžetinė įstaiga Gyvosios edukacijos stovykla „Aš-tu, vakar šiandien“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1180 Teatras Atviras Ratas Viešoji įstaiga
Distopinis absurdo serialas „Sektorius ΠZ“ (darbinis 

pav.): I etapas
Teatras

1181 Vox rara Mažoji bendrija
Helen DeWitt romano „Paskutinis samurajus“ („The 

Last Samurai“) vertimas ir leidyba
Literatūra

1182
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Kūrybinis vaikų ir paauglių literatūros autorių vasaros 

seminaras „Įvairovė vaikų literatūroje“
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1183
Ignalinos teatro bičiulių 

bendruomenė
Asociacija bičiuliAUKIMės SU TEATRU! Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1184 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga
Lietuvos medijų meno archyvo rinkimas, analizė ir 

aktyvavimas
Tarpdisciplininis menas



1185 Utenos kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės-etnografinės 

sodybos baldų restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1186
Marijampolės krašto ir Prezidento 

Kazio Griniaus muziejus
Biudžetinė įstaiga

Ekspozicijų naujinimo darbai Grinių namuose: 

inovatyvių paslaugų kūrimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1187 Sakralus menas Viešoji įstaiga
Pro Rytų vartus (Ez 43,4): Orientas Lietuvos liturginėje 

tekstilėje
Dailė

1188 Panevėžio lėlių vežimo teatras Biudžetinė įstaiga
Knyga Panevėžio lėlių vežimo teatro 35-čiui „Arklės 

kumelaitės Džiuljetos dienoraštis“
Literatūra

1189 Kirtimų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Skaitmeninė rezidencija „On/Off Line“ Tarpdisciplininis menas

1190
Telšių rajono savivaldybės 

Žemaitės dramos teatras
Biudžetinė įstaiga Teatras Pro...Co Telšių apskritis: Profesionalaus meno sklaida

1191
Šilalės rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Meninė-edukacinė stovykla „Chorų stovykla 2021“ Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

1192 Vytauto Didžiojo universitetas Viešoji įstaiga X Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis „Avanti“ Muzika

1193 Inovatyvūs kūrybiniai projektai Viešoji įstaiga Leidinys „Lietuvos gatvės menas ir jo ištakos“ Dailė

1194 Lietuvos muzikų sąjungos fondas Labdaros ir paramos fondas Išganytojo bažnyčios muzikos vakarai Muzika

1195 Cantus firmus Viešoji įstaiga Festivalis Pasaulio balsai 2021 Muzika

1196 Baleto teatras Viešoji įstaiga Festivalis Midsummer Vilnius 2021 Muzika

1197 Kauno IX forto muziejus Biudžetinė įstaiga
Muziejaus el. paslaugų plėtra: interneto svetainės 

atnaujinimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1198 Informacijos vadybos agentūra Uždaroji akcinė bendrovė Knyga „Dailininkas ir mokytojas Vytautas Banys“ Dailė

1199
Akmenės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Virtuali realybė - atradimų laikas Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1200 Bekaras Viešoji įstaiga
Roko Jauniaus albumo - 7 Sins of a Jazz Musician - 

pristatymo turas
Muzika

1201
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Edukacinis - kūrybinis projektas „Kai menas padeda 

susikalbėti. Šiuolaikinių menininkų ir vyresnės kartos 

žmonių bendradarbiavimas“
Menas žmogaus gerovei

1202 Telšių menų inkubatorius Viešoji įstaiga Atgijusios sienos Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1203
Jonavos rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Pažintis su bažnyčių istorija per įvairias meno formas ir 

šviesos instaliacijas
Architektūra

1204
Viliaus Gužauskio firma „Homo 

liber“
Individuali įmonė

Gintaro Patacko knygos „Deus ex machine, arba 

restoranas „Hausas“ leidyba ir sklaida
Literatūra

1205 Biržų krašto muziejus „Sėla“ Biudžetinė įstaiga Išsaugokime atmintį: Apgintai Lietuvos Laisvei - 30
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1206
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Dvikalbės knygos Janas Kochanowskis, FRASZKI/NIEKAI 

(sudarytoja ir vertėja Regina Koženiauskienė) 

išleidimas
Literatūra

1207
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Quo 

vadis, kraštotyra?“
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1208 Lietuvos ramuvų sąjunga Asociacija Kompaktinė plokštelė „Giesmės didžiąjai deivei“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1209 Kauno kultūros centras Biudžetinė įstaiga Skambantys raštai Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1210 „Baltų lankų“ leidyba Uždaroji akcinė bendrovė

Kazuo Ishiguro „Dienos likučiai“, Julian Barnes 

„Pabaigos jausmas“, Romain Gary „Aušros pažadas“ 

audio knygų parengimas ir leidyba
Literatūra

1211 Kūrybinis Avangardas Uždaroji akcinė bendrovė
Grupės „Siela“ muzikinių įrašų reprodukavimas ir 30-

mečio koncertas
Muzika

1212 Slinktys Asociacija
Julijaus Slovackio dramos „Kordianas“ („Kordian“) 

vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba
Literatūra

1213
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Knygų pristatymo konkursas 2021 Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1214 Lietuvių kalbos institutas Biudžetinė įstaiga Paroda „Gotikinis raštas versus antikva“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1215
Panevėžio Elenos Mezginaitės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Provincijos tango Elenai

(Skirta poetės Elenos Mezginaitės 80-mečiui)

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1216
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Virtualus turas: Lietuvos partizaninio judėjimo 

atspindžiai Butrimonių krašte
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1217 Mene Viešoji įstaiga
Vilniaus galerijų savaitgalios '21 paralelinių renginių 

programa
Dailė

1218 Balta kreida Viešoji įstaiga Rezidencijų ciklas „MC Merkinė“
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1219
Lietuvos architektų sąjungos 

Klaipėdos apskrities organizacija
Asociacija Architektūros renginių ciklas „Klaipėdos architektūra“ Architektūra

1220 Pasvalio krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Interaktyvus pažintinis maršrutas „Neatrastas Pasvalio 

paveldas“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1221
Lietuvos gretutinių teisių 

asociacija AGATA
Asociacija Muzikos salė | ekrane Muzika



1222 Rimti veidai Viešoji įstaiga
Edukacinės knygos „Ginc ir išminties pedalas arba kaip 

mokytis groti linksmai ir išradingai“ leidyba
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1223 „Baltų lankų“ vadovėliai Uždaroji akcinė bendrovė
L. Sein knygelės „Saskia otsib värve“ („Salvija ieško 

spalvų“) vertimas ir leidyba
Literatūra

1224 Gargždų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Išlikę tradicinės architektūros puošybos elementai 

Klaipėdos krašte

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1225 Tilto namai Viešoji įstaiga
Fotoalbumo „Tilto namų žaidimas“ leidyba ir knygos 

pristatymas
Fotografija

1226 Rimti veidai Viešoji įstaiga
Performatyvaus garso ir judėsio spektaklis „Dao de jing“ 

ir muzikinio albumo „Dao de jing“ išleidimas
Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

1227
Panevėžio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Inovatyvus paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio 

rajono bibliotekose
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1228
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Neperkrimtęs kevalo, branduolio neragausi. 

100 lietuvių patarlių ir priežodžių“ išleidimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1229 Vilniaus universitetas Viešoji įstaiga Garso spektaklis vienam žiūrovui Teatras

1230 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ Muzika

1231
Rietavo savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Mykolas Kleopas Oginskis „Sakai, aš lioviausi mylėt?“ Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1232 Projektų studija Viešoji įstaiga Apie moteris tarpukario Kaune
Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1233 Muzikinės metamorfozės Asociacija Muzikinės metamorfozės Muzika

1234 Vilniaus kultūros centras Biudžetinė įstaiga

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureatai A. Aleksandravičiaus fotografijų parodoje 

„Žmonės, kuriantys Lietuvą“

Fotografija

1235
Šiaulių turizmo informacijos 

centras
Biudžetinė įstaiga

Edukacinis istorinės atminties puoselėjimo rinkinys 

„Sukurk savo miestą“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1236 Molėtų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga
Vertingiausių kunigaikščių Giedraičių giminės eksponatų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1237
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga

Knygos „Mįslė dvigyslė“ (sud. Aelita Kensminienė) 

išleidimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1238
Šalčininkų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Žaisdamas atrask vietoves

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1239
Jurbarko rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Nuo knygelės iki knygos Tauragės apskritis: Ugdymas kultūra ir menu

1240 Aktualios muzikos projektai Viešoji įstaiga

Naujosios vokalinės muzikos kolektyvo „Melos“ 2021 m. 

III–IV ketvirčių veiklos: kūrinių užsakymas, pristatymas ir 

leidyba
Muzika

1241 Mene Viešoji įstaiga
Naujų performatyvių biomeno kūrinių produkcija ir 

pristatymas
Tarpdisciplininis menas

1242
Lietuvos nacionalinis kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Žurnalo „BŪDAS“ leidyba Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1243 Būties slėpinio produkcija Viešoji įstaiga Meno ir mokslo kolaboracijų erdvė 2021 Tarpdisciplininis menas

1244 Saulės muzika Viešoji įstaiga Renginių ciklas „Laisvė šaukia“ Muzika

1245 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Rudens lygiadienis „Deivė Paukštė“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1246
Alytaus rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Krokialaukio 

filialas

Biudžetinė įstaiga Draugystė kūryboje - dzūkų lobiai
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1247 Metų pramogos Viešoji įstaiga
„Colours of Bubbles“ ir Šv. Kristoforo kamerinio 

orkestro koncertų turas „Untold Story: Chapter 2“
Muzika

1248
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga Theatrum libri: archyvo fenomenas XV-XXI a. Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1249 Bauland Mažoji bendrija
Lietuvos rašytojų sąjungos rezidencijos tarpdisciplininių 

menų ir kūrybinio bendradarbiavimo platforma
Architektūra

1250 Ars futuri Viešoji įstaiga Nemuno7 ekomuziejus Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1251 Pakruojo kultūros centras Biudžetinė įstaiga
„3P (Patriotiškumo-Pilietiškumo-Partnerystės) renginiai 

Pakruojyje 2021“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1252 Idėjos miestui Viešoji įstaiga

Klaipėdos energijos teritorijos konversijos vizijos 

kryptis: visuomenės įtraukimo ir bendradarbiavimo 

laboratorija
Architektūra

1253 Stasio Eidrigevičiaus menų centras Biudžetinė įstaiga Stasys Eidrigevičius hommage à Čiurlionis Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1254 Leidykla „Sofoklis“ Uždaroji akcinė bendrovė
Mario Vargas Llosa knygos „Sunkūs laikai“ vertimas ir 

leidyba
Literatūra

1255
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Gyvosios etnokultūros diena

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1256
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Paroda „Neramūs kūnai. Rytų Vokietijos fotografija 

1980 - 1989“
Fotografija

1257
Šalčininkų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Vasaros edukacijų ciklas

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje



1258 Studija Tvip Viešoji įstaiga TV galerija-paroda „Indivizijos“ Tarpdisciplininis menas

1259
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Filmų peržiūrų ir diskusijų festivalis: D.U.K. Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1260
Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai
Biudžetinė įstaiga Kultūros erdvės

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1261 A galerija Viešoji įstaiga Juozo Zikaro kūrybinio palikimo ženklai
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1262
Kaizmiero Simonavičiaus 

universitetas
Uždaroji akcinė bendrovė Kolektyvinės monografijos „Mados industrija“ leidyba Literatūra

1263 „Baltų lankų“ vadovėliai Uždaroji akcinė bendrovė
S. Paltanavičiaus knygelės „Senų knygų nebūna!“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

1264
Žemaitijos turizmo informacijos 

centras
Viešoji įstaiga Žemaičių egzaminas

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

1265 Leidykla „Sofoklis“ Uždaroji akcinė bendrovė J. M. Coetzee knygos „Fo“ vertimas ir leidyba Literatūra

1266 „Baltų lankų“ vadovėliai Uždaroji akcinė bendrovė Mano mylimas miestas Vilnius Fotografija

1267
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-

muziejus
Biudžetinė įstaiga Lietuviškų šelako plokštelių rinkinio įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

1268 Molbertas Mažoji bendrija
Lietuvos Superherojai - interaktyvi istorijų kūrimo 

platforma
Tarpdisciplininis menas

1269 Prabudimo orkestras Viešoji įstaiga Lietuvos žydų genocido dienai skirtas koncertas Muzika

1270
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Teatralizuota proza Elektrėnų bendruomenei

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1271 Vita Digna Viešoji įstaiga Koncertų ciklas medikams  „Padėkos tango“ Muzika

1272
Mažeikių rajono Sedos kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Sedos jurginas Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1273
Lietuvos muzikų draugija „XXI 

amžiaus muzika ir švietimas“
Asociacija

Vasaros muzikos akademija XXI tarptautinis konkursas -

festivalis „Muzika be sienų“
Muzika

1274
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Šiaulių knygų mugė 2021: (multi)kūrybiškumo festivalis Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1275
Dzūkijos nacionalinio parko ir 

Čepkelių valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija

Biudžetinė įstaiga Dainavos krašto senųjų šventviečių tyrimai ir sklaida
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1276 Vilniaus kultūros centras Biudžetinė įstaiga Garso instaliacija „Gamtos scena“ Tarpdisciplininis menas

1277 Teatro dienos Viešoji įstaiga
Spektaklio „Partneriai“ (rež. Rolandas Kazlas) sukūrimas 

ir sklaida
Teatras

1278 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Menas veikia Tarpdisciplininis menas

1279
Panevėžio Elenos Mezginaitės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Nuotolinių veiklų erdvė „Virtualūs susitikimai“ (tęstinis) Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1280 Tikra knyga Mažoji bendrija Knygos „Tu – mano pasaulis“ sukūrimas ir leidyba Literatūra

1281 Artis consorcium Uždaroji akcinė bendrovė Internetinė kultūros turinio svetainė www.artis.tv Tarpdisciplininis menas

1282 Joniškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Saulės mūšio 785 m. sukakties minėtuvės Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1283
Panevėžio rajono Naujamiesčio 

kultūros centras-dailės galerija
Biudžetinė įstaiga Eksperimentinis teatro projektas „Obuolys-gaublys“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1284 NB8 ART Viešoji įstaiga Muzikos albumo „Sukurk mane“ leidyba Muzika

1285 Kaimo bendruomenė Dautarai Asociacija
Aštuntasis profesionaliosios muzikos festivalis 

„Muzikinė vasara Dautarų dvare“
Muzika

1286
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Informacinių išteklių prieinamumo didinimas Šiaulių 

regione
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1287 Tilto namai Viešoji įstaiga
„Sheep Got Waxed“ naujos programos parengimas, 

albumo leidyba, sklaida ir pristatymas
Muzika

1288 Kaišiadorių muziejus Biudžetinė įstaiga Virtualus turas kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1289 Prabudimo orkestras Viešoji įstaiga
Didžiosios akcijos Kauno gete 80-mečiui skirtas 

koncertas Istorijų festivalyje
Muzika

1290
Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai
Biudžetinė įstaiga Internetinės svetainės atnaujinimas „Langas į pasaulį“ Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono reprezentavimas

1291 Pasvalio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Amatų ir folkloro dialogas
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1292 Kauno kultūros centras Biudžetinė įstaiga Kultūros kontaktų mugė Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1293 Balsių bendruomenė Asociacija Menuojantys Balsiai - 2021 Menas žmogaus gerovei

1294 Baltijos cirkas Viešoji įstaiga Lietuvos cirko istorijos almanachas. I dalis Cirkas

1295 Lietuvių etninės kultūros draugija Asociacija XVIII tarptautinė tradicinių šokių stovykla Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1296 Kino pavasaris Viešoji įstaiga
Kinas žmogaus gerovei: socialinės atskirties mažinimas 

Lietuvos regionuose
Menas žmogaus gerovei

1297
Koncertinė įstaiga „Kauno 

santaka“
Biudžetinė įstaiga BandFest Muzika

1298
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras
Viešoji įstaiga

Knygų klubas: Mentorystė globą patiriančiam jaunimui 

pasitelkiant šiuolaikinės literatūros meną
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos



1299 Prasmingas garsas Viešoji įstaiga
Vargonų muzikos dėlionė (Patyriminė vargonų 

instrumento edukacija)
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1300 Projektas LT Viešoji įstaiga Aš nesu tik siena Tarpdisciplininis menas

1301
Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas
Biudžetinė įstaiga

Partizanas Juozas Lukša-Daumantas. 1946-1947 m. 

asmens byla
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1302 Tekstilininkų ir dailininkų gildija Viešoji įstaiga Juoda šviesa - eksperimentų laboratorija Dailė

1303 Varnakė Viešoji įstaiga Kūrybinė laboratorija  „Neskirta žiūrovui“ Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1304 Mobili Galerija Viešoji įstaiga Galerijos tinklaveika 2021 Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1305
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Vytenio Rimkaus bibliografijos rodyklės leidyba Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1306
Antakalnio Atviras jaunimo 

centras
Biudžetinė įstaiga Kalba yra mūsų tauta, kalba esame mes Literatūra

1307 Leidykla „Sofoklis“ Uždaroji akcinė bendrovė
Šokufės Azar knygos „Nušvitimas žaliojoje slyvoje“ 

vertimas ir leidyba
Literatūra

1308 Meno ir mokslo laboratorija Asociacija
Šiuolaikinio šokio spektaklio „Šokis dulkių siurbliui ir 

tėčiui“ skaitmenizavimas ir sklaida
Šokis

1309 Sodas 2123 Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininio meno renginiai kultūros komplekse 

SODAS 2123
Tarpdisciplininis menas

1310
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Knyga „Gražina ir drakonas. Pieštos istorijos“ Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1311
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Kultūros vertybių restauravimas. Dailininko Mstislavo 

Dobužinskio scenografijos eskizų kolekcijos

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1312
Molėtų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Molinukės TV: „Arčiau dangaus – aukščiau žolės“ Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1313 Rašytojų klubas Viešoji įstaiga Prozos dienos Literatūra

1314 Radviliškio viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Literatūriniai atsivėrimai Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1315 Mobili Galerija Viešoji įstaiga Piling Fotografija

1316
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Nedaug prašau: tik atminties, prisėdusios po mano 

langu

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1317 Menų Vartai Viešoji įstaiga L'étreinte -  Embrassement - Glamonė Tarpdisciplininis menas

1318
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Ant pasaulinio knygų vaikams tilto kartu su Jella 

Lepman  (Leidinio „Knygų tiltas vaikams: įkvepianti 

Jellos Lepman autobiografija“ parengimas ir leidyba)
Literatūra

1319 Slinktys Asociacija
Faustyno Lopatinskio humoreskos „Botanikos sodas” 

leidyba ir sklaida
Literatūra

1320
Jonavos rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Interaktyvaus edukacinio žaidimo  „Jonavos istorijos 

kaleidoskopas“ sukūrimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1321
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto 

savivaldybės Šv. Kristoforo 

kamerinis orkestras

Biudžetinė įstaiga
„Skambančios miško pasakos“ su Šv. Kristoforo 

kameriniu orkestru
Muzika

1322
Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija
Viešoji įstaiga

Balsai iš Lietuvos: daugiabalsis dainavimas vietinių 

dainininkų gyvenime
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1323
Molėtų r. savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Virtuali Filosofijos skaitykla Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1324 Sofoklis Uždaroji akcinė bendrovė Aharon Appelfeld knygos „Katerina“ vertimas ir leidyba Literatūra

1325 Prabudimo orkestras Viešoji įstaiga
Holokausto 80-mečiui skirtas muzikinis prokektas 

„Simfonija iš Šiaurės Jeruzalės”
Muzika

1326 Lietuvių etninės kultūros draugija Bendrija
Fotoalbumas „Gyvenimo ratu. Senojo lietuvių tikėjimo 

šeimos apeigos“
Fotografija

1327
Šalčininkų rajono savivaldybės 

Kultūros centras
Viešoji įstaiga Būk aktyvus, būk meniškas 

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1328 Utenos švietimo centras Biudžetinė įstaiga Utenos dvaro kuždėjimai. Praeitis Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1329
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Biudžetinė įstaiga

Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Pirmas žingsnis 

kūrybiško skaitymo link“
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1330 Kauno arkivyskupijos muziejus Viešoji įstaiga Metalo dirbinių rinkinio restauravimas
Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1331 Archlegis Viešoji įstaiga
Architektų kūrybos sąlygų gerinimas, stiprinant žinių 

apie jų autorių teises sklaidą
Architektūra

1332
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto 

savivaldybės Šv. Kristoforo 

kamerinis orkestras

Biudžetinė įstaiga „I like...“ Vidmantas Bartulis Muzika

1333 Meno ir mokslo laboratorija Asociacija Patyriminis spektaklis „Pasakų Parkas“ Teatras

1334 Menų Vartai Viešoji įstaiga „Vartai Unlocked“ / „Vartai atrakina“ Dailė

1335
Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos 

bažnyčia

Religinė bendruomenė ar 

bendrija

Namo „Apvaizda“ Juodšiliuose pritaikymo religinio 

turizmo ir vietos bendruomenės reikmėms koncepcija

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje



1336 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Sakralinės muzikos festivalis „Su Palaimintuoju 

Teofiliumi Matulioniu 2021“

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1337
Kauno rajono Ežerėlio kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Paskutinis mūšis. Partizano J. Lukšos-Daumanto 100-

osios metinės

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1338
Rietavo savivaldybės kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Renginių ciklas „Mažas miestelis  -  puiki vieta gyventi ir 

kurti“
Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1339 Radviliškio viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Fotomokykla Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1340 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė Laimos Vincės knygos „Karantino dienoraštis“ leidyba Literatūra

1341 Veriškių kaimo bendruomenė Asociacija
Kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas Veriškių 

kaimo bendruomenėje

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1342
Alytaus rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Keliaujanti fotografijų paroda „Virsti šviesa – – –“ Onei 

Baliukonei atminti
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1343 Menininkų grupė „Žuvies akis“ Asociacija Interaktyvi garsinė instaliacija „Jausmų sonifikacija“ Tarpdisciplininis menas

1344 Šiuolaikinė ausis Viešoji įstaiga Ryškiausių užsienio kūrėjų pristatymo platforma Muzika

1345 Kirtimų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Blyksniai - videomeno peržiūros Dailė

1346 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga Instaliacija „Elektric diva“ Tarpdisciplininis menas

1347
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos elektroninės muzikos raida XX a. 

(edukacinių multimedijos pasakojimų ciklas)
Muzika

1348 Per Musica Viešoji įstaiga Feniksai: muzikos ir šokio galia Menas žmogaus gerovei

1349 Teatras „Labas“ Viešoji įstaiga
Spektaklio „Apie vėles žemėj klajojančias“ sklaida 

Lietuvoje
Teatras

1350 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė
Dianos Ganc knygelės mažiesiems „Rytais“ ir 

„Troleibusu“ leidyba
Literatūra

1351 Lietuvos Energetikos Muziejus Viešoji įstaiga
Stalo žaidimo „Vilniaus pramonės užgimimas“ ir 

edukacinės programos sukūrimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1352 Postidėja Viešoji įstaiga
Mildos Drazdaukaitės archyvo tyrimas, skaitmeninimas, 

knygos sudarymas ir sklaida
Fotografija

1353 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė
Vytauto V. Landsbergio knygos „Raktą rasi po akmeniu“ 

leidyba
Literatūra

1354
Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 

Kauno skyrius
Asociacija Kauno meno leidinių mugė (Kaunas Art Book Fair) 2021 Tarpdisciplininis menas

1355
Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 

Kauno skyrius
Asociacija

Žurnalas „Į“ nr. 6: pakeliui į miesto vizijas (tęstinis 

projektas)
Tarpdisciplininis menas

1356
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-

muziejus
Biudžetinė įstaiga „Knyga Vilniui“. Kūrybinės dirbtuvės Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1357 Meno ir mokslo laboratorija Asociacija Literariumas Nr. 11-13 Literatūra

1358 Surikatos Uždaroji akcinė bendrovė Lokomotif veiklos Lentvaryje katalogas Tarpdisciplininis menas

1359 Kauno IX forto muziejus Biudžetinė įstaiga
Kauno IX forto muziejaus informacinio leidinio „IX 

fortas: nuo įtvirtinimo iki muziejaus“ spaudos darbai
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1360
Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 

Kauno skyrius
Asociacija Sentimentai ir įspūdžiai: kartų skirtumai fotografijoje Fotografija

1361 Riturnelė Viešoji įstaiga Riturnelės koncertai Muzika

1362
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuolatinės 

ekspozicijos koncepcijos sukūrimas
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1363 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė
Jurgos Čekatauskaitės ir Vitalio Čepkausko knygelės 

„Bobutė Sigutė“ leidimas
Literatūra

1364 Asociacija „Kadujo“ Asociacija Kadujo folkloro studija Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1365 Baltas ekranas Viešoji įstaiga

Profesionalių menininkų bei mėgėjų teatro pastatymas 

pagal Koleno Higinso ir Žano Klodo Karjero pjesę 

Haroldas ir Modė

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1366 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė
Ilonos Ežerinytės knygos paaugliams „Dabar Marselis“ 

leidimas
Literatūra

1367 Meno parkas Viešoji įstaiga Akcentai. 2021 Dailė

1368
Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija
Viešoji įstaiga Sekmadienis! Maestro, I sezonas Muzika

1369 Meno parkas Viešoji įstaiga

Parengiamieji darbai ruošiant Marinos Abramovič 

personalinę parodą „Būties atmintis“ / „The Memory of 

Being“
Tarpdisciplininis menas

1370 Vario burnos Viešoji įstaiga

Atvirasis urbanistikos muziejus „Archive of Space“ 

(2 etapas. Virtualios ekspozicijos pildymas ir 

maršrutizatoriaus sukūrimas)
Architektūra

1371 Kūrybos biuras Viešoji įstaiga Šilainių radijas Tarpdisciplininis menas

1372 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė Antano Šilkūno knygos „Laimės trupiniai“ leidimas Literatūra

1373
Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Edukacinės erdvės ekspozicija „Technologijų maištas: 

atgal į ateitį“
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1374 Sofoklis Uždaroji akcinė bendrovė
Dejan Atanacković knygos „Luzitanija“ vertimas ir 

leidyba
Literatūra



1375 Vario burnos Viešoji įstaiga

Holistinis žmogaus tobulėjimo erdvių tinklas gamtinėje 

aplinkoje (koncepcijos ir erdvinio-tūrinio modelio 

sukūrimas)
Architektūra

1376
Daugyvenės kultūros istorijos 

muziejus-draustinis
Biudžetinė įstaiga XX a. pr. Burbiškio dvaro aprangos kodas Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1377
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių 

industrijų asociacija
Viešoji įstaiga

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

asociacijos narių tinklaveikos stiprinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1378
Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji 

gaspadoriai – švieži kalendoriai“

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1379 Leidykla „Odilė“ Viešoji įstaiga
Rasa Bugavičute-Pēce „Berniukas, kuris matė tamsoje“ 

(„Puika, kurš redzēja tumsā“)
Literatūra

1380 Leidykla „Odilė“ Viešoji įstaiga
Vytauto Kavolio knygos „Ko vertas liberalizmas?“ 

leidyba
Literatūra

1381 Leidykla „Odilė“ Viešoji įstaiga
Viktorija Daujotytė  „Arvydas Šliogeris: Mano 

elementorius  buvo Homeras“
Literatūra

1382 UAB „Metų partneriai“ Uždaroji akcinė bendrovė
Renginių ciklas Juodkrantės gelbėjimo stotyje 

„Juodkrantė Live“
Muzika

1383 MB „Baltic Mobile Recordings“ Mažoji bendrija Garso Kerai Muzika

1384 Leidykla „Odilė“ Viešoji įstaiga
Nijolės Daujotytės  eilėraščių knygos „Aiški linija“ 

leidyba
Literatūra

1385 Leidykla „Odilė“ Viešoji įstaiga Tadeuszo Konwickio romano „Baina“ vertimas ir leidyba Literatūra

1386 Linksmosios strazdanėlės Viešoji įstaiga

Fotografijos tradicijos Panevėžyje vystymas: senųjų 

Panevėžio pastatų refleksijos jaunųjų menininkų 

fotografijose

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1387 Tikra knyga Mažoji bendrija
Knygos „Laistytuvas, kuris bijojo vandens“ sukūrimas ir 

leidyba
Literatūra

1388
Panevėžio rajono Paįstrio kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Regiono romansų atlikėjų konkursas „Sugrįžki, 

jaunysteǃ“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1389 Lietuvos aviacijos muziejus Biudžetinė įstaiga

Įžymaus lietuviškų lėktuvų konstruktoriaus brig. 

generolo Antano Gustaičio žvalgybinio lėktuvo ANBO-IV 

(ANBO-41) brėžinių restauravimas ir saugojimo sąlygų 

pagerinimas. Šeštas etapas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1390
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Knyga „Feliksas Daukantas“ Dizainas

1391 Kėdainių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Meninio vyksmo festivalis „Formos'21“

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1392 Meno parkas Viešoji įstaiga Jaunieji. Žalia sąmonė. 2021 Dailė

1393
Palangos kultūros ir jaunimo 

centras
Biudžetinė įstaiga Renginių ciklas „Išsirink, ką myli“

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1394 Taip Kitaip Viešoji įstaiga
Gatvės meno renginių ciklas „Utenos herojai“ (Adolfas 

Šapoka)
Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1395
Klaipėdos miesto chorinė bendrija 

„Aukuras“
Asociacija

II-sis Nacionalinis prof. Gedimino Purlio jaunųjų 

dirigentų konkursas
Muzika

1396 Bilietų nėra Viešoji įstaiga Alternatyvus audiogidas „Untold Vilnius“ Teatras

1397 Vaikas ir muzika Viešoji įstaiga

Muzikos kūrinių, skirtų integruoti į ikimokyklinio ir 

ankstyvojo mokyklinio ugdymo įstaigų veiklas, 

sukūrimas ir įrašymas
Menas žmogaus gerovei

1398 XXVII knygos mėgėjų draugija Asociacija Laiko ženklų palytėti Tarpdisciplininis menas

1399 Dominicus Lituanus Uždaroji akcinė bendrovė
Elvinos Baužaitės apysakos vaikams „Nupiešk man 

keksiuką“ leidyba
Literatūra

1400 Beižionių seniūnijos bendraminčiai Viešoji įstaiga
Kitaip skambati Beižionių bendruomenės ir parapijos 

šventė

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1401
Tarptautinė meno kūrėjų 

asociacija „Freimas“
Asociacija Kaunas 808 orchestra Muzika

1402 Creative Industries Uždaroji akcinė bendrovė Alina Orlova. Muzikinės veiklos sklaida Muzika

1403 Folkloro ansamblis „Laukis“ Asociacija
Punsko-Seinų krašto tradicinė apranga – drobulės, 

skaros, skarelės
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1404 Menų katilas Viešoji įstaiga
Architektūriniai pasivaikščiojimai pagal Jurgos 

Ivanauskaitės knygą „Placebas“
Architektūra

1405 Banginių garsai Viešoji įstaiga
Pjesės „Namas nr. 113“ sukūrimas ir muzikos bei 

scenografijos būsimam spektakliui parengimas
Teatras

1406 Asociacija „Aukime“ Asociacija Kultūros ir aplinkos sinergija Mosėdyje Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

1407
Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai
Biudžetinė įstaiga Panevėžys kviečia

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1408 Kintų Vydūno kultūros centras Biudžetinė įstaiga
19 -oji tarptautinė emalio meno laboratorija „Pamario 

ženklai-2021. Vėjų rožė“
Dailė

1409 Molėtų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Utenos regiono perkusijos ir džiazo festivalis Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1410 Baltas ekranas Viešoji įstaiga Mobilaus kino vakarai senjorų (slaugos) namuose Menas žmogaus gerovei



1411 Menų katilas Viešoji įstaiga
Kultūros vadybininkų kvalifikacijos kėlimo kursai 

–KKKick!

Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

1412 Religinės muzikos centras Viešoji įstaiga Festivalis „Betliejaus žvaigždė“ Muzika

1413 Raganiukės teatras Viešoji įstaiga Festivalis „Teatras šiuolaikiniam vaikui“ Teatras

1414
Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Monų laboratorija Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1415
Kauno rajono Samylų kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga

Tęstinis projektas „Lipantys iš vandens“ - mažasis 

skulptūrų parkas 2021 m.

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1416 Autarkija Viešoji įstaiga Koralai Tarpdisciplininis menas

1417 Tikra knyga Mažoji bendrija
Knygos „Labai mažas sniego žmogus“ sukūrimas ir 

leidyba
Literatūra

1418
Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinė biblioteka
Biudžetinė įstaiga VilniusGO IV Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1419
Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka
Biudžetinė įstaiga Tarptautinis iliustratorių seminaras „Arts by the Sea“ Dailė

1420
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Senųjų atvirukų paroda „Reminiscencijos. Keliautojai 

laiko paraštėmis“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1421
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Vasaros parodų diptikas „Negailestinga materija. 

Beširdžiai kūnai” ir lydinti viešųjų-edukacinių renginių 

programa
Dailė

1422 Renginių sala Viešoji įstaiga X  festivalis „Gertrūdos vasara“ Muzika

1423 Kauno apskrities viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Literatūrinis Kauno žemėlapis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1424 Mobili Galerija Viešoji įstaiga Lami-22 Tarpdisciplininis menas

1425 Banginių garsai Viešoji įstaiga Muzikinio epo „Prometėjas“ skaitmenizavimas ir sklaida Muzika

1426 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga
Lauko paroda „Animacija: judesio iliuzija, gyvybės 

įkvėpimas“
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1427 Teatras „Mens Publica“ Viešoji įstaiga
Pilotinis projektas: Kūrybinės dirbtuvės „Jauni jauniems: 

menininkai – medikams“
Menas žmogaus gerovei

1428
Akmenės rajono savivaldybės 

Akmenės krašto muziejus
Biudžetinė įstaiga Sugrįžimai į Paragius

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1429 Teatro istorijos Viešoji įstaiga Poezijos spektaklis-žygis „Brūzgynų eilės“ Teatras

1430
Kaizmiero Simonavičiaus 

universitetas
Uždaroji akcinė bendrovė Monografijos „Pažinti ir pripažinti prasmę“ leidyba Literatūra

1431 Sakralus menas Viešoji įstaiga
„Šventieji kūnai“. Valkininkų šv. kankinio Bonifaco 

atvejis
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1432
Lietuvos architektų sąjungos 

Kauno skyrius
Asociacija Adaptyvi kapsulė 1:1 Architektūra

1433
Kauno rajono Ežerėlio kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Garsų potvynis senojoje Zapyškio bažnyčioje

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1434 Veliuonos kultūros centras Biudžetinė įstaiga 600 kultūrinių ir istorinių atspindžių Veliuonoje Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1435 Alytaus kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
XVI – XIX a. Alytaus apskrities kokliai: originalas ir 

rekonstrukcija

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1436 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Paroda „Paukščių takais tu parskridai“ Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1437 Slinktys Asociacija Ginto Kraptavičiaus knygos „Žaidimai“ leidyba ir sklaida Literatūra

1438
Panevėžio rajono Liūdynės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Patirk teatrą

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1439
Panevėžio rajono Šilagalio 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Trombonininkų ansamblio koncertų ciklas Panevėžio 

regione „Glissando“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1440 Apeirono teatras Viešoji įstaiga „Metūgių“ dokumentika Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1441 Džiazo šokių asociacija Asociacija
Remio Rančio – naujos programos „Sugar“ koncertinio 

video kūrimas
Muzika

1442 Oskaro Koršunovo teatras Viešoji įstaiga
Režisieriaus Nauberto Jasinsko spektaklio pagal 

Augusto Strindergo pjesę „Pelikanas“ pastatymas
Teatras

1443 Lietuvos karaimų kultūros bendrija Asociacija Oratorija „Karaimai“, 1-as sukūrimo ir pastatymo  etapas Muzika

1444 Oskaro Koršunovo teatras Viešoji įstaiga
Režisierės Gretos Štiormer spektaklio pagal Albert 

Camus romaną „Krytis“ pastatymas
Teatras

1445 Sofoklis Uždaroji akcinė bendrovė Lucijaus Anėjaus Senekos „Tragedijų“ vertimas ir leidyba Literatūra

1446 3D Vilnius Viešoji įstaiga

Kultūros ir meno produktų kūrimas ir sklaida virtualiose 

ugdymo aplinkose. Papildymas (KKI produktų nuorodų 

tinklas)
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1447 Oskaro Koršunovo teatras Viešoji įstaiga
Video tinklalaidės „OKT Studija“ sukūrimas ir 

pristatymas
Teatras

1448 Taip Kitaip Viešoji įstaiga A_Žolinė Utenos apskritis: Kultūros edukacija



1449
Tauragės rajono savivaldybės 

Birutės Baltrušaitytės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Keliaujanti Tauragės biblioteka Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1450 Gargždų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Architektūrinis paveldas: malūnai Klaipėdos krašte Architektūra

1451
Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji  biblioteka
Biudžetinė įstaiga Garsas laike Muzika

1452 Studija „Versus“ Viešoji įstaiga Astrida Petraitytė „Iš profesorių gyvenimo“ Literatūra

1453 Banginių garsai Viešoji įstaiga Teatro spektaklio „Paskutinis spektaklis“ sukūrimas Teatras

1454
Vilnijos Ekologinio-Biodinaminio 

ūkininkavimo centras
Asociacija Piešiu Lietuvą

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1455
Lyduokių moterų informacijos ir 

užimtumo klubas
Asociacija

Kryždirbystės tradicijų tęsimas, kryžių atkūrimas ir 

pastatymas Lyduokių seniūnijos senųjų kaimų 

kapinaitėse – 2

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1456 Tikra knyga Mažoji bendrija Knygos „Amžinoji giesmė“ leidyba Literatūra

1457 Pasvalio kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Jaunimo trumpametražio kino konkursas „Trumpo 

metro sprintas“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1458
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos 

labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas Iš vaikystės rojaus į pragarą ir atgal. Literatūra

1459 Ketvirta versija Viešoji įstaiga
Dokumentinė audio-vizualinė apybraiža DAŽNIŲ 

DIALOGAS
Muzika

1460 Leidykla Lapas Viešoji įstaiga
Jun‘ichirō Tanizaki knygos „In Praise of Shadows“ 

vertimas ir leidyba
Dizainas

1461 Teatras Atviras ratas Viešoji įstaiga
Spektaklio „Juodvarnis“ pagal D. Harrowerio pjesę 

sukūrimas (rež. Ieva Stundžytė)
Teatras

1462 Užupio meno inkubatorius Viešoji įstaiga Lauko galerija „KonstAntino skersgatvis“ Tarpdisciplininis menas

1463 Sakralus menas Viešoji įstaiga
Varpinė, požemiai, lobynas. Virtualių ekskursijų ir 

edukacinių užsiėmimų parengimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1464 Šviesos Kūgiai Viešoji įstaiga
InFORMed Matter: kūrybinės parametrinio dizaino, 

pramoninės robotikos ir keramikos dirbtuvės
Dizainas

1465 Stockshot Uždaroji akcinė bendrovė

Lietuvos etnoarchitektūros nekilnojamojo kultūros 

paveldo ir UNESCO objektų pristatymas virtualioje 

realybėje „Paveldas360“
Fotografija

1466 Tikra knyga Mažoji bendrija Knygos „Ilgi eilėraščiai ilgiems“ sukūrimas ir leidyba Literatūra

1467 Cantates Viešoji įstaiga Vaikų chorų stovykla „Junior Choir Camp“ Muzika

1468 Nerijaus Juškos mokykla Viešoji įstaiga
1-asis Tarptautinis Nerijaus Juškos baleto ir šiuolaikinio 

šokio konkursas 2021
Šokis

1469 Brunono filmai Viešoji įstaiga
BRUNONAS 2.0 - Interakyvios komedijos pjesės 

sukūrimas
Teatras

1470 Domus Artis Viešoji įstaiga
Gaudete! Muzikinis Advento kalendorius senojoje 

Europoje
Muzika

1471
Senovės baltų karybos draugovė 

„Jotvos sūnūs“
Asociacija

Kaukų-Obelytės archeologinio komplekso pažinimas ir 

pristatymas istorinės rekonstrukcijos renginyje „Kaukai“

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1472 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga
Angelų istorijos: Angelų muziejaus inovatyvus 

ekspozicijos atnaujinimas
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1473 Teatro informacijos centras Viešoji įstaiga
Lietuvos teatro rinktinė : Pandeminiai 2020 ir 2021 

metai
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1474 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Folkloro paralelės Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1475 Vilniaus miesto muziejus Viešoji įstaiga Vilniaus suvenyrai Dizainas

1476 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Tinklalaidės ADC* Talks pokalbių ciklas Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1477 Audialinės salos Viešoji įstaiga „AXON“ - elektroninės muzikos renginių ciklas Muzika

1478 Laikas kurti Mažoji bendrija „Sveikai apie sveiką gyvenimo būdą“ gastrolės Lietuvoje Menas žmogaus gerovei

1479 Panevėžio kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga
Porinės alebastro vazos (XIX a. , Italija) restauravimo 2 

etapas:  trūkstamų dalių rekonstrukcija

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1480 Baltish Arts Magazine Viešoji įstaiga
„Nelinijinės trajektorijos“ - tarptautinės šiuolaikinio 

meno transliavimo platformos vystymas 2021 m.
Tarpdisciplininis menas

1481 Artišokai Viešoji įstaiga Filmas - spektaklis „Irano konferencija“ Teatras

1482
Klaipėdos regiono kūrybinių 

industrijų asociacija
Asociacija Mados savaitė Klaipėdoje / Fashion Week Klaipėda Dizainas

1483
Kauno rajono Ramučių kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga _Skraidantys cepelinai | _Flying Cepelinai Dailė

1484
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Kauno filialas
Asociacija

Knygos „Aš neturėjau vaikystės“ parengimas, išleidimas 

ir sklaida
Literatūra



1485 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga Įsišaknijusi institucija Tarpdisciplininis menas

1486
Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

Klaipėdos skyrius
Asociacija

Fotografijos parodų ir edukacinių užsiėmimų ciklas 

„(Ne)būtos istorijos“
Fotografija

1487 Autarkija Viešoji įstaiga The Bureau Tarpdisciplininis menas

1488 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Tradicija mieste: „Versmės“ fenomenas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1489
Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Istoriniai pasimatymai Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1490 Šv. Jono gatvės galerija Viešoji įstaiga
XI Baltijos medalių trienalė „Medalio menui Lietuvoje ir 

Lenkijoje - 500 metų“
Dailė

1491 Banginių garsai Viešoji įstaiga
Portretinių fotografijų parodos „Žmonių nuomonės“ 

sukūrimas ir sklaida
Fotografija

1492 Solo teatras Viešoji įstaiga
Dokumentinių filmų ciklo apie teatro spektaklius 

sukūrimas ir sklaida
Teatras

1493 Banginių garsai Viešoji įstaiga
Grupės „WhaleSounds“ ambientinės muzikos albumo 

„Kokia prasmė?“ leidyba ir sklaida
Muzika

1494 Sakralus menas Viešoji įstaiga
Šv. Dominyko ir šv. Hiacinto atvaizdų restauravimas ir 

tyrimai

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1495 Leidykla Lapas Viešoji įstaiga

Viltės Migonytės-Petrulienės monografijos „Weekendų 

miestai ir priemiesčiai arba kaip buvo kuriami 

modernūs kurortai tarpukario Lietuvoje“ leidyba ir 

spauda

Architektūra

1496 Reliktas Viešoji įstaiga
Pažinkime Biržus ir jų apylinkes mobiliojoje aplikacijoje 

(I etapas)

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1497 Kūrybos biuras Viešoji įstaiga Pokalbių suolelis Menas žmogaus gerovei

1498
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos 

labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas

Vilniaus žydų viešosios bibliotekos 10-mečio jubiliejaus 

minėjimas
Tarpdisciplininis menas

1499 Lituania Cantat Viešoji įstaiga Kaunas Cantat - Kaunas Sings Muzika

1500 Vilniaus etninės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Virtualus ratelių ir žaidimų vaikams rinkinys Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1501 Šiuolaikinio meno centras Biudžetinė įstaiga
Jurgio Paškevičiaus projekto „Kintanti srovė“ adaptacija 

ir sklaida
Tarpdisciplininis menas

1502 Ritos Balkutės fondas Viešoji įstaiga

Vilniaus krašto liaudies medicinos paveldo tyrimai ir 

išsaugojimas: ekspedicijų vykdymas ir surinktos 

medžiagos sklaida

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1503 Rapsodija Viešoji įstaiga Virtuali didžėjų stovykla Muzika

1504 Vokalinio meno tinklas Viešoji įstaiga
Edukacinės Lietuvos Kompozitorių kūrinių rinktinės 

„Kodėl?“ albumo parengimas, leidyba ir sklaida.
Muzika

1505 Kauno menininkų namai Biudžetinė įstaiga Tarptautinis Kauno kariliono muzikos festivalis 2021 Muzika

1506 Meno ir mokslo laboratorija Asociacija MMLAB vasaros ERDVĖ Teatras

1507 Naujasis Židinys-Aidai Viešoji įstaiga
(Po)pandeminis teatras: klupčiojimai ar nauji 

proveržiai? (Naujasis Židinys-Aidai ir Šiaurės Atėnai)
Teatras

1508
Panevėžio rajono Naujamiesčio 

kultūros centras-dailės galerija
Biudžetinė įstaiga Panevėžio krašto menininkai – Panevėžio regionui

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1509 A Priori projektai Asociacija

V. Flekso „Žygeivis“: tarpukario bestselerio vertimas, 

parengimas spaudai ir pirmas lietuviškas leidimas kartu 

su papildomais tekstais bei knygoje minimų 

Dzūkijos/Pietų Lietuvos vietovių nuotraukomis iš XX a. 

pradžios ir dabar

Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1510
Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga

Teatro pedagogo Gedimino Šimkaus atminimui skirtas 

menų festivalis – mėgėjų teatrų forumas „Gedimino - 

40“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1511 Stalo Teatras Viešoji įstaiga
Spektaklis-tyrimas „Deivių archeologija“ pagal Mariją 

Gimbutienę
Teatras

1512
Naujosios muzikos komunikacijos 

centras
Viešoji įstaiga

„Vilnius Art orchestra“ pristatomieji koncertai, įrašai ir 

sklaida
Muzika

1513
Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinė biblioteka
Biudžetinė įstaiga Literatūros ir kino dialogai Tarpdisciplininis menas

1514 Žagarės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Mažasis atviros kultūros festivalis „Laumžirgis“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1515 Švenčionių r. sav. viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga
Švenčionėlių miesto bibliotekos 75–erių metų jubiliejus 

„Pasaulio medis“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1516
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo 

parapija

Tradicinė religinė 

bendruomenė ar bendrija
Šv. Jokūbo kelio festivalis Švėkšnoje

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1517 Kita meninė veikla Viešoji įstaiga Spektaklio „Kaip jums patinka“ II sukūrimo etapas Teatras

1518
Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kultūra kitaip - Hakatonas

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1519 Artišokai Viešoji įstaiga Kiek trunka 1 minutė? Tarpdisciplininis menas



1520
Panevėžio rajono Naujamiesčio 

kultūros centras-dailės galerija
Biudžetinė įstaiga Menininko iš Nyderlandų karalystės rezidencija 2

Panevėžio apskritis: 	Menininkų rezidencijos Panevėžio 

regione

1521 Menų Komunikacija Mažoji bendrija
Vilniaus kontekstai’21: mobiliosios programėlės 

sukūrimas ir sklaida
Tarpdisciplininis menas

1522 Choras „Con moto“ Asociacija Kviečia tarptautinė scena
Vilniaus apskritis: 	Patrauklaus regiono savitumo 

formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

1523 Kultūrinės ir organizacinės idėjos Viešoji įstaiga nowJapan: Shipping Dailė

1524 Scenarijų namai Mažoji bendrija
Spektaklio „Terapijos“ sklaida Lietuvos regionuose ir 

internetinėje erdvėje
Teatras

1525 Šiaurės ožka Viešoji įstaiga
Kultūrinės laidos apie stereotipus sukūrimas ir 

viešinimas
Menas žmogaus gerovei

1526 Turboidėja Viešoji įstaiga Muzikos platinimo platforma „Sapiens Music“ Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1527 Marginalia Viešoji įstaiga Tarptautinė grupinė paroda „Breaking the Joints“ Tarpdisciplininis menas

1528 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga
Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų 

atodangos
Dailė

1529 Domus Artis Viešoji įstaiga Scenos menų forumas „Vilnius Stage Art Fair“ Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1530
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Vaikų skaitymo skatinimo erdvė: skaitau, piešiu, 

konstruoju
Alytaus apskritis: Tarpsritinis bendradarbiavimas

1531 Giminės sodybų asociacija Asociacija Žemės šventė ir Muzikos svetainė
Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1532 Mister stagey Viešoji įstaiga
Pojūčių spektaklio „Anykščių šilelio takais“ pastatymas 

ir sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1533 Pasaulio Anykštėnų Bendrija Asociacija Festivalis „Anykščiai aidi“ Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1534 Alytaus kultūros centras Viešoji įstaiga Parodų ciklas „NEregimos erdvės ATgimsta“
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1535 Leidykla Lapas Viešoji įstaiga
Tom Wolfe knygos „From Bauhaus to Our House“ 

vertimas ir leidyba
Architektūra

1536 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Projektas „D-Kodeksas“ Dizainas

1537 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Vita Colorum Menas žmogaus gerovei

1538
Vilniaus memorialinių muziejų 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Animacinis filmas „Kodėl žmogus dainuoja?“, skirtas 

dainininkės Beatričės Grincevičiūtės 110-tajam gimimo 

jubiliejui
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1539 Lėlių operos teatras Primadona Viešoji įstaiga
Užmiršti vilniečiai: Radvila ir Goethe - opera „Faustas“ 

(1835), parengiamieji darbai
Muzika

1540 Menų katilas Viešoji įstaiga
Spektaklio-koncerto „Graži ir ta galinga“ sklaida 

regionuose
Teatras

1541 Ulna šokio trupė Viešoji įstaiga Balso spektaklio ir filmo „Pėdsakas“ sukūrimas ir sklaida Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1542 Teatronas Asociacija
Šiuolaikinio cirko kūrinių vystymas ir pristatymas „Cirko 

Sapiens“ centre
Cirkas

1543 Renginių sala Viešoji įstaiga
Projektas skiriamas poeto V. Mačernio 100 – osioms 

gimimo metinėms paminėti
Literatūra

1544 Kirtimų kultūros centras Biudžetinė įstaiga Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalis Fotografija

1545 Nerijaus Juškos mokykla Viešoji įstaiga
Nerijaus Juškos baleto mokyklos improvizacijų 

konkursas „Liberte 2021“
Šokis

1546
Klaipėdos rajono savivaldybės 

Jono Lankučio viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Edukacinis stalo žaidimas „JOnas ir raJOnas“ Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

1547 Neringos muziejai Biudžetinė įstaiga Briedžių giraitė Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

1548 Neringos muziejai Biudžetinė įstaiga
Tarptautinis festivalis „Neringos menų marios / Neringa 

Arts Lagoon“
Tarpdisciplininis menas

1549 Šeimos laikas Viešoji įstaiga Festivalis „Magenta“ Architektūra

1550
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Stalo žaidimo „Šiauliukas“ sukūrimas Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1551
Klaipėdos apskrities Ievos  

Simonaitytės viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Jaunimo perspektyvų platforma NORIU VEIKTI 2 Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1552 Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga Bežodė paveikslėlių knyga vaikams Dailė

1553 Informacijos vadybos agentūra Uždaroji akcinė bendrovė Virtuali erdvė menininkams-senjorams Menas žmogaus gerovei

1554 Meno ekspansija Viešoji įstaiga Atgimstančios ikonos Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1555 Vilniaus miesto muziejus Viešoji įstaiga Apie Vokiečių gatvę Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1556 Be kompanijos Viešoji įstaiga
Šokio filmo „Movie Never Made in Red“ sukūrimas ir 

premjeros
Šokis

1557 Leidykla Lapas Viešoji įstaiga
Georges Pereco romano „Gyvenimas: vartotojo 

instrukcija“ vertimas ir leidyba
Literatūra

1558 Europos parkas Viešoji įstaiga
Individualios lankytojo patirties išplėtimas ir 

praturtinimas Europos parke
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1559 Kauno miesto kamerinis teatras Biudžetinė įstaiga Jaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“ Teatras

1560 Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga Iliustruota knyga vaikams „Šalikėlis Snaigiui“ Literatūra



1561 SPEAK Kaunas Viešoji įstaiga Lietuvių kalbos mokymasis per Lietuvos kultūrą

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1562 Veliuonos kultūros centras Biudžetinė įstaiga Veliuonos krašto legendų aktualizavimas ir sklaida Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1563
Šalčininkų rajono savivaldybės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Spanguolė - Rūdninkų girios karalienė

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1564 Paraiškų biuras Mažoji bendrija Iš sielos gelmės Literatūra

1565 Archiforma Viešoji įstaiga
Architektūrinių fotografijų albumo „InNegative 

architecture“ leidyba
Architektūra

1566 Artūro Areimos teatras Viešoji įstaiga Monospektaklio pagal Vilio Normano romaną sukūrimas Teatras

1567 No Shoes teatras Mažoji bendrija Monospektaklio „Jau geriau būčiau negimęs“ sklaida Teatras

1568 Skristi kitaip Viešoji įstaiga Artihost meno ir kultūros rezidencija
Panevėžio apskritis: 	Menininkų rezidencijos Panevėžio 

regione

1569 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė
Gabrielės Labanauskaitės poezijos knygos „Lūpų 

tapetai“ sudarymas ir leidyba
Literatūra

1570 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Tinklaveiklos renginių ciklas „Dizaino pusryčiai“ Dizainas

1571 Artūro Areimos teatras Viešoji įstaiga
Artūro Areimos teatro spektaklio „Po ledu“ pristatymas 

tarptautiniame teatro festivalyje „FIAT 2021“
Teatras

1572 Meno rinkos agentūra Uždaroji akcinė bendrovė Galerijos „Kunstkamera“ parodinė veikla 2021-2022 m. Dailė

1573
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

insitutas
Biudžetinė įstaiga

Kultūros lobynas Lituanistikos paveldo informacinėje 

sistemoje ARUODAI
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1574 Galerija „Kontūras“ Viešoji įstaiga Parodų sezonas. 2021 Dailė

1575 Meno laboratorija Viešoji įstaiga
Spektaklio pagal Samuelio Becketto pjesę Visi, kurie 

krinta pastatymas
Teatras

1576 Galerija „Kontūras“ Viešoji įstaiga Parodų video dokumentacija Tarpdisciplininis menas

1577
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Austrų ekspedicija. Apeironas 2021 Tarpdisciplininis menas

1578
Demokratinės Bendruomenės 

Resursai
Viešoji įstaiga Gintaras ir sidabras kaip ikonos parafrazės Dizainas

1579 Per Musica Viešoji įstaiga Ilzenbergo dvaro amatų mugė Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1580 Leidykla Lapas Viešoji įstaiga Bruce’o Chatwino romano „Utcas“ vertimas ir leidyba Literatūra

1581 Vaizdų archyvas Viešoji įstaiga Corona Dizainas

1582 Neringos muziejai Biudžetinė įstaiga
XXIII-oji gyvosios archeologijos šventė „Senųjų amatų 

dienos Neringoje“

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1583 Meno laboratorija Viešoji įstaiga VšĮ Meno laboratorija spektaklių sklaida regionuose Teatras

1584 Mister stagey Viešoji įstaiga Muzikos projekto „Kuri“ įgyvendinimas Muzika

1585 7 mūzos. Laisvalaikis Viešoji įstaiga Šokio spektaklio „Atradimai“ kūrimas ir atlikimas Šokis

1586 Darbininkai Viešoji įstaiga
Spektaklio pagal Slavomir Mrožek pjesę „Emigrantai“ 

(rež. Darius Gumauskas) sklaida Lietuvoje
Teatras

1587 Meno forma Viešoji įstaiga

Dokumentuotas tarpdisciplininio meno tyrimo 

projektas - leidiniai: Česlovas Lukenskas „Išmestas 

žmogus“
Tarpdisciplininis menas

1588
Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Biblioterapija silpnaregiams Menas žmogaus gerovei

1589 Kruonio kultūros centras Biudžetinė įstaiga tapaTU: baltų ir dvarų kultūrų sandūra Kruonyje

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1590 Leidykla Hieronymus Viešoji įstaiga

Vokiečių klasikinio autoriaus Hanso Jakobo Christoffelio 

von Grimmelshauseno romano „Simplicijaus nuotykiai“ 

vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba
Literatūra

1591 Kaimų bendruomenė „Viltija“ Asociacija Pažintis takas: pamatyk, paliesk, pažink
Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1592
Vilniaus Gaono žydų istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Kultūros vertybės įsigijimas

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

1593 Žemaičių muziejus „Alka“ Biudžetinė įstaiga Pokario kovos. Telšių krašto partizanai Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1594
Panevėžio rajono Krekenavos 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Kūrybinė-pažintinė stovykla „Grok, šok ir dainuok“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1595 No Shoes teatras Mažoji bendrija
Šokio spektaklio „Primadonos, arba kai uždanga 

nusileidžia“ sukūrimas ir pristatymas
Šokis

1596 Kurianti partnerystė Viešoji įstaiga Labirintas Dailė

1597 Baletas jums Viešoji įstaiga Baletas senjorams Menas žmogaus gerovei



1598 Gal meno? Viešoji įstaiga
Arvydo  Ambraso poezijos knygų  „Žeme, nepalik mūsų“ 

ir „Praverk duris...“ sudarymas ir leidyba
Literatūra

1599
Kauno rajono Ežerėlio kultūros 

centras
Biudžetinė įstaiga Vėl skamba Staniulio kanklės

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1600 Muzikos barai Viešoji įstaiga Muzikos barams - 90 Muzika

1601 Lietuvos romų bendruomenė Asociacija Renginys „Gypsy Fest 2021“ Muzika

1602 Visagino kultūros centras Biudžetinė įstaiga Visagino erdvių festivalis. Teatro dalis Teatras

1603 Bokartas Viešoji įstaiga

Lietuvos menininkų dalyvavimas 9-oje tarptautinėje 

Ulsano medžio raižinio festivalyje Korėjoje „2021 Ulsan 

Biennale 9th International Woodcut Print Art Festival“

Dailė

1604 Kolibris Viešoji įstaiga
Šiuolaikinės klounados spektaklio „Vytautas“ sukūrimas 

ir sklaida
Cirkas

1605 Vaizdų archyvas Viešoji įstaiga Mirties metastazės Tarpdisciplininis menas

1606 Meno ekspansija Viešoji įstaiga Kai vaikščiosi po atminimų sodą... Teatras

1607 Just a moment Viešoji įstaiga

Lietuvos scenos atlikėjų kūrybinio bendradarbiavimo su 

skirtingų sričių kūrėjais kompetencijų ir tinklaveikos 

įgūdžių kėlimas. Platforma „YURA“
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1608 Forem Uždaroji akcinė bendrovė 2021 Antidote (liet. Priešnuodis) sezono leidyba Muzika

1609
Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Šilalės krašto –  Mažoji liaudies architektūra Upynos 

apylinkėse
Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1610 Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga Paveikslėlių knyga vaikams „O gal meilė, o gal sapnas?“ Literatūra

1611 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija
Dvikalbė knyga „Kodėl sudėtinga kalbėti apie Lietuvos 

grafinį dizainą“
Dizainas

1612
Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato direkcija
Biudžetinė įstaiga Pažink Vilniaus širdį Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1613 Tykas Uždaroji akcinė bendrovė Koncertų ciklas vaikams „Muzikinės išdaigos“ Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1614
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazija
Biudžetinė įstaiga Pamatyk, išgirsk, paliesk Šiaulių kultūros istoriją kitaip Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1615
Lietuvos architektų sąjungos 

Kauno skyrius
Asociacija

Architektės Gražinos Janulytės Bernotienės kūryba. II 

etapas
Architektūra

1616 Lietuvos aviacijos muziejus Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aviacijos muziejaus rinkinių papildymas 

atnaujintai ekspozicijai svarbiomis kultūros vertybėmis

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai 

svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

1617 Mono Stereo Įrašai Viešoji įstaiga Jubiliejinė 15-oji Gatvės Muzikos diena Muzika

1618 Idėjos ir įvykiai Mažoji bendrija Lietuva ir Pietų Afrikos Respublika: meninės jungtys Tarpdisciplininis menas

1619 Autarė Uždaroji akcinė bendrovė ARCHI-FUTURE – Lietuvos architektūra žengia į ateitį Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1620 Gluk Media Uždaroji akcinė bendrovė
Muzikinis virtualios realybės klipas „Miestas iš sapnų“ 

pagal A. Mamontovo dainą
Muzika

1621 Metų partneriai Uždaroji akcinė bendrovė Koncertų ciklas Lietuvos nacionaliniame muziejuje Muzika

1622 Leidykla „Lapas“ Viešoji įstaiga
Kastyčio Sarnicko romano „Voyage voyage“ parengimas 

ir leidyba
Literatūra

1623 Menų industrija Viešoji įstaiga Spektaklio „Kėdė“ sukūrimas ir sklaida Teatras

1624
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Biografinė degustacija Dailė

1625 Baleto teatras Viešoji įstaiga Audiovizualinis projektas „Grynumas"“ Tarpdisciplininis menas

1626 Darbininkai Viešoji įstaiga
Spektaklis pagal airių dramaturgo Briano Frielės pjesę 

„Molė Svini“
Teatras

1627
Asociacija „Muzikos ir teatro 

projektai“
Asociacija "Kultūros ritmu" Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1628 Joniškio kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Etninių-edukacinių renginių ciklas vaikams ir 

suaugusiems

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1629 Kitos knygos Uždaroji akcinė bendrovė Kęstučio Šapokos romano „Sakmė apie Juozą“ leidyba Literatūra

1630 Baltijos baleto teatras Viešoji įstaiga
„Drugelis“: Lietuva-Sakartvelas. Šokio filmas – kūrybinė 

laboratorija
Šokis

1631 Kauno miesto kamerinis teatras Biudžetinė įstaiga Socialinis edukacinis projektas „PinoKeys judėjimas“ Menas žmogaus gerovei

1632 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga
Vilniaus centrinės elektrinės autentiškos įrangos 

atgaivinimas – papildyta realybė
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1633 Semeliškių bendruomenė „Strėva“ Asociacija
XX Semeliškių festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“, 

pažymint Semeliškių 745 ir parapijos 520 jubiliejus

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1634 Anykščių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Muzika veža Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1635 Aukštaičių kultūros draugija Asociacija Pintinių juostų pynimo tradicija
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1636 Šv. Jokūbo kelio asociacija Asociacija Apkabinti Jokūbą. Piligrimo pėdos portretas Fotografija



1637 Gudų kultūros draugija Lietuvoje Viešoji įstaiga
Pirmoji spausdinta P. Skorinos knyga „Mažoji kelionių 

knygelė“: penki atminties šimtmečiai
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1638
M. Rostropovičiaus labdaros ir 

paramos fondas „Pagalba 

Lietuvos vaikams“

Labdaros ir paramos fondas Jaunieji talentai Lietuvos dvaruose“ Muzika

1639 Studija „Mama“ Viešoji įstaiga Onutės Narbutaitės CD Heliografijos Muzika

1640
Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Klaipėdos „Dailės“ kombinato veikla – uostamiesčio 

sovietmečio dailės ir meno pramonės istorijoje
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1641 Tvarus dizainas Viešoji įstaiga
Tvarios mados savaitė / Sustainable Fashion Week 

Vilnius' 2021
Dizainas

1642 Meno idėjos Viešoji įstaiga Mozaika „Oskaras Minkovskis“ Dailė

1643 Ars Lituanica Viešoji įstaiga Vien tik Piazzolla Muzika

1644 Virtus LT Viešoji įstaiga
Dailininko Sigito Staniūno trijų dešimtmečių tapybos 

apžvalginė paroda „Spalvų harmonijos sodas“
Dailė

1645 Cantus firmus Viešoji įstaiga Lea Goldberg – gyvenimas tarp poetinių linijų Tarpdisciplininis menas

1646 Klaipėdos šventės Viešoji įstaiga Teatrinio veiksmo gatvė Teatras

1647 Teatras „Utopia“ Viešoji įstaiga
Spektaklio darbiniu pavadinimu „Šaltas protas“ 

sukūrimas
Teatras

1648 Leidykla „Sofoklis“ Uždaroji akcinė bendrovė Andriy Lyubka knygos „Karbidas“ vertimas ir leidyba Literatūra

1649 Žana d'Art Viešoji įstaiga Kompozitoriaus Viktoro Minioto muzikos sklaida Muzika

1650 Meno ID Mažoji bendrija Fotomeno raktas Menas žmogaus gerovei

1651 Arlekinas Viešoji įstaiga
Nemokami kino seansai senjorams ir paskaitų ciklas 

psichologinės sveikatos gerinimo tema
Menas žmogaus gerovei

1652 Ritos Balkutės fondas Viešoji įstaiga

Vilniaus krašto liaudies medicinos paveldo 

išsaugojimas: filmo „Vilniaus krašto liaudies medicinos 

tradicija“ sukūrimas ir sklaida

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1653 Teatras „Cezario grupė“ Viešoji įstaiga
Teatro „Cezario grupė“ ir kompanijos „UV“ spektaklio 

„UV6“ gastrolės Lietuvoje
Teatras

1654 Lietuvos grafinio dizaino asociacija Asociacija Naudotojų patyrimo dizaino konferencija „UXLT21“ Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1655 Mono stereo įrašai Viešoji įstaiga
FOJE muziejaus relokacija: ekspozicijos instaliavimas, 

pritaikymas naujoms erdvėms
Muzika

1656 Muziejus „Duonos kelias“ Viešoji įstaiga
Inovatyvūs sprendimai kuriant ekspozicijos „Duonos 

kelias“ patyriminę aplinką
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1657 Menų agentūra „Artscape“ Viešoji įstaiga Lokacija: Lukiškės Teatras

1658
Jono Meko vizualiųjų menų 

centras
Viešoji įstaiga Fluxus ir Mačiūnas. 60 ir 90 Tarpdisciplininis menas

1659 Saulės muzika Viešoji įstaiga Audiovizualinis Šiaurės šalių mitologijos pasakojimas Muzika

1660 Taip kitaip Viešoji įstaiga Kūrybinė rezidencija META_KINAS Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1661 Slinktys Asociacija Pokalbių ciklo rinktinė „Blunkanti sofa” Literatūra

1662 Būties slėpinio produkcija Viešoji įstaiga Spektaklio „Sklandytojai“ sukūrimas Teatras

1663 Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga Pramonės perversmas 1.0 – pramonės perversmas 4.0 Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1664 Dokumedija Viešoji įstaiga Foto istorijų skilties plėtra NARA internetinėje erdvėje Fotografija

1665 Leidykla „Lapas“ Viešoji įstaiga
Gabijos Grušaitės knygos vaikams „Grožis ir Heizelis“ 

parengimas ir leidyba
Literatūra

1666 Turboidėja Viešoji įstaiga
Šiuolaikinės instrumentinės muzikos koncertinių video 

klipų sukūrimas ir platinimas
Muzika

1667 Kosmos Theatre Viešoji įstaiga Vizualinės lėlių operos sukūrimas Teatras

1668
Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

1669 Muzikų centras „Muzikos idėjos“ Asociacija
XXIII tarptautinis kamerinės muzikos festivalis „Kuršių 

nerija-2021“
Muzika

1670 Skaitmeninis cunamis Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės elektroninės ir eksperimentinės muzikos, 

architektūros ir technologijų festivalio „Optimismo“  

programa „Arki“ (koncertų ciklas)
Muzika

1671 Darbininkai Viešoji įstaiga
Spektaklio „Laisvė“ skaitmenizavimas bei sklaida 

Lietuvos miestuose ir regionuose
Teatras

1672 Lewben Art Foundation Viešoji įstaiga Paroda „Homo absentia“ atvirose Nidos miesto erdvėse Fotografija

1673 Ars&Sonoris Viešoji įstaiga Erdvinės muzikos ciklai „...in 5 D“ ir jų sklaida Muzika

1674 Ars&Sonoris Viešoji įstaiga
Sakralinės muzikos ciklai. Jubiliejiniai A. Remesos 

koncertai
Muzika

1675 Barstyčių kaimų bendruomenė Asociacija
Mitologijos, kultūros ir muzikos renginių ciklas 

„Susitikimai Barstyčiuose“
Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

1676 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Grybavimo čempionatas pagal Šilinių dzūkų grybavimo 

tradicijas

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas



1677 Kitos veiklos Viešoji įstaiga
Spektaklio „Fan fiction“ (darbinis pavadinimas) 

sukūrimas
Teatras

1678 Leidykla Hieronymus Viešoji įstaiga
Švedų poeto Kjell Espmark eilėraščių rinktinės 

„Paukščių takas“ vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba
Literatūra

1679 Kuriame Viešoji įstaiga
Aistay dainos „Pasilik“ kūryba, aranžuotė, įrašai, klipo 

filmavimas ir leidyba
Muzika

1680 Vėjų teatras Viešoji įstaiga
Edukacinių veiklų ciklas 6–9 metų vaikams emocijų 

pažinimo ir valdymo temomis

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1681 Atvertos langinės Viešoji įstaiga Gražioji Lietuva Vaižganto krašte Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1682
Jonavos savivaldybės kultūros 

centro Krašto muziejus
Biudžetinė įstaiga

Šypsenos vaikams: menininkų Samulevičių palikimo 

įkvėpti

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1683
Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Biudžetinė įstaiga Online: pasaulio šilališkiai Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1684 Studija „Mama“ Viešoji įstaiga
Albumas „Duettissimo” – skaitmeninė plokštelė bei 

vinilinė dviguba plokštelė
Muzika

1685 Vėjų teatras Viešoji įstaiga
Spektaklis 5–8 klasių moksleiviams lytinio švietimo 

temomis pagal autorinę pjesę „Kas čia vyksta?“
Teatras

1686 Vilniaus grafikos meno centras Viešoji įstaiga Jaunųjų menininkų kūrybos sklaida Dailė

1687 Kuriame Viešoji įstaiga Atlikėjos Aistay autorinis koncertas Muzika

1688 Lietuvos dizaino sąjunga Asociacija
Lietuvos dizaino sąjungos video pristatymas 

tarptautiniame projekte Tigullio Design District (Italija)
Dizainas

1689 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga

Buvusios vasaros estrados Nidoje sutvarkymo ir 

įveiklinimo projekto rengimas ir viešosios erdvės 

materialinės istorijos tyrimas
Architektūra

1690 Audialinės salos Viešoji įstaiga Tiriamasis šokio spektaklis „Apnea“ Šokis

1691 Varėnos kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Nykstančios dzūkų audimo tradicijos perdavimas: nog 

velano per nycis in skietų

Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1692 Slinktys Asociacija
Literatūra ir kasdienybė: sociokultūrinės tikrovės 

atspindžiai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje
Literatūra

1693
Šiaulių turizmo informacijos 

centras
Biudžetinė įstaiga Bažnyčių naktys Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1694 Sofoklis Uždaroji akcinė bendrovė

Jan Fabre ir Luk Van den Dries knygos „Nuo veiksmo 

link vaidybos. Jano Fabre’o vadovas XXI a. atlikėjui“ 

vertimas ir leidyba
Teatras

1695 Baltic Music Viešoji įstaiga
Skaitmeninio spektklio-žaidimo „12 piktų vyrų" 

sukūrimas ir transliavimas
Teatras

1696 Lietuvos Caritas
Tradicinė religinė 

bendruomenė ar bendrija
Filmas „Lietuviškos sutartinės Ukrainos pafrontėje“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1697
Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato direkcija
Biudžetinė įstaiga Sutartinių takas dainų slėnyje Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1698 Birštono viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Vokologija – pagalba sau balsu Menas žmogaus gerovei

1699
Panevėžio rajono Liūdynės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Nevėžio akordai

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1700 Šiuolaikinio meno centras Biudžetinė įstaiga Personalinė Rosalind Nashashibi paroda Tarpdisciplininis menas

1701 Dūmų fabrikas Viešoji įstaiga
Išplėstinė fotografijų paroda „Vieta ir laikas: Naujoji 

Vilnia“
Fotografija

1702
Kino ir televizijos moterų 

asocijacija
Asociacija

„Moterys Lietuvos kino industrijoje. Tinklaveika 2021 

m.“
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1703 Lietuvos dizaino sąjunga Asociacija
Geriausių Lietuvos dizaino pasiekimų leidinys „Dizaino 

Indeksas LT-2021“
Dizainas

1704
Architektūros kokybės vystymo 

asociacija
Asociacija Gyva Vilniaus koncertų ir sporto rūmų atmintis Architektūra

1705 Kiti krantai Viešoji įstaiga Spektaklio „Vedlys“ (Guide) pristatymas Šokis

1706 Socialinio verslo plėtros fondas Viešoji įstaiga Įamžinta akimirka Menas žmogaus gerovei

1707
Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Ką Mekas pasakė Kulikauskui Manhatane? Fotografija

1708
Nemenčinės daugiafunkcinis 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Virtualus kultūrinis turizmas „Explore Vilnija“

Vilniaus apskritis: Regiono kultūros ir meno 

reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

1709
Panevėžio rajono Liūdynės 

kultūros centras
Biudžetinė įstaiga Popierinių raižinių pleneras „Gamtos labirinte“

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1710 Vilniaus keistuolių teatras Viešoji įstaiga
Kalėdinis televizijos filmas visai šeimai „Kaip laikrodžiai 

Kalėdas mušė“
Teatras

1711 Kauno apskrities viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Lėto gyvenimo festivalis Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1712 Šilutės Hugo Šojaus muziejus Biudžetinė įstaiga Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas
Klaipėdos apskritis: Kultūros ir meno bendruomenės 

gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

1713 Lietuvos dizaino sąjunga Asociacija
Lietuvos dizaino sąjungos internetinės svetainės 

atnaujinimas
Dizainas

1714 Vilniaus keistuolių teatras Viešoji įstaiga Alegorinės oratorijos „Kiškių sukilimas“ sukūrimas Teatras



1715 Akmenės istorijos muziejus Viešoji įstaiga

Archeologinė ekspedicija ir konferencija, siekiant 

nustatyti ir išsaugoti Vegerių senojo miesto istoriją 2021 

m.
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1716
Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Vasaros lūkesčiai: kūrybinė veikla vaikų bibliotekoje Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1717
Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Žydų literatūra – Lietuvos kultūros paveldo dalis Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1718 LASS respublikinis centras Viešoji įstaiga
Edukacinė programa vaikams su negalia „Ką jaučia 

miškas“
Menas žmogaus gerovei

1719 Slinktys Asociacija Jaunųjų kūrėjų festivalis „Literatūrinės slinktys“ Literatūra

1720 A. Žandario įmonė Individuali įmonė
Knygos Abajus Kunanbajuly (Abay Kunanbajevas) 

„Poezijos rinktinė“ vertimas ir leidyba
Literatūra

1721 Kauno menininkų namai Biudžetinė įstaiga „Nepadorūs vakarai. Meduje“ Tarpdisciplininis menas

1722
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Virtualių ekskursijų ciklas „Pakruojo rajono istorijos“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

1723 Tempo primo Viešoji įstaiga
Serafimų giesmės: baroko sakralinės muzikos sklaida 

regionų bažnyčiose
Muzika

1724 Artūro Areimos teatras Viešoji įstaiga
Teatrinės instaliacijos pagal Heinerio Müllerio pjesę 

„Mūšis“ sukūrimas
Teatras

1725 Raudinės dvaras Viešoji įstaiga Kuriame ateitį Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1726 Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla Biudžetinė įstaiga Meno dienos Kuršėnuose Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1727 Vilniaus dailės akademija Viešoji įstaiga

Vilniaus dailės akademijos, architektūros katedros 

istorinių akademinių darbų fondų skaitmeninimas ir 

viešinimas. I etapas
Architektūra

1728 Nulinis laipsnis Viešoji įstaiga IDEALIZMAS 2.0 . Vieno kūrinio paroda. Architektūra

1729 Spindulys begalinės šviesos Viešoji įstaiga
Skalvių kultūrinio palikimo atskleidimas, populiarinimas 

ir sklaida
Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1730
Jurbarko rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Šimtas kultūros žingsnių Tauragės apskritis: Kultūrinis tapatumas

1731 Teatro studija „Lulu“ Viešoji įstaiga
Spektaklio „Žibintininkas ir žvaigždė“ pagal H. K. 

Anderseno pasakas sklaida
Teatras

1732 M. K. Čiurlionio namai Biudžetinė įstaiga Dialogai su Čiurlioniu Muzika

1733
Rietavo Oginskių kultūros istorijos 

muziejus
Biudžetinė įstaiga Rietavas. Dingusio paveldo sugrįžimas

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

1734 Impetus musicus Viešoji įstaiga Palydžiu iškeliaujantį draugą... Muzika

1735 Alternatyvūs renginiai Asociacija
Kultūros paslaugų prenumerata – inovatyvus būdas 

kultūros įstaigų veiklos paramai ir mecenavimui

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1736
Kamerinės muzikos rėmimo 

fondas
Labdaros ir paramos fondas

III tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai – 

edukacinis projektas vaikams ir jaunimui

Kauno apskritis: Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško 

laisvalaikio leidimą didinimas

1737 NB8 ART Viešoji įstaiga
Angelikos Sher personalinė paroda „Eglė žalčių 

karalienė“
Fotografija

1738 Švietimo nuotykiai Viešoji įstaiga Džigbo
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1739 Panevėžio muzikinis teatras Biudžetinė įstaiga Lietuvos trimitininkų festivalis
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1740 Menų fabrikas Viešoji įstaiga Open Gallery: Bunda Dailė

1741 Žlibinų bendruomenė Asociacija Ženkime iš kartos į kartą su tradicijomis ir papročiais
Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

1742 Mirror Matter Viešoji įstaiga
Emilijos Škarnulytės personalinė paroda Kunsthaus 

Pasquart, Šveicarijoje
Tarpdisciplininis menas

1743
Lietuvos dailininkų sąjungos 

Klaipėdos skyrius
Asociacija Juvelyrikos meno diskurso rezidencija Dailė

1744 Vaikų ugdymo akademija Viešoji įstaiga Pažink savo kraštą Klaipėdos apskritis: Kultūros ir aplinkos sinergija

1745
Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Buvome. Esame. Būsime. Istorijos apie Mažosios 

Lietuvos vaikus 
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1746 Lietuvos džiazo federacija Asociacija Lietuvos džiazo portalas jazzlt.lt Muzika

1747 Meno alchemija Viešoji įstaiga Spektaklio „Iliuzijos“ sukūrimas ir sklaida Teatras

1748 TV manija Uždaroji akcinė bendrovė
Grupės BIX istorinio, koncetrto, kuris įvyko 1989 m. 

Vakarų Berlyne, įrašo atkūrimas ir išleidimas LP formatu
Muzika

1749 Stop juosta Mažoji bendrija
Stop juosta: Maršrutai po Lietuvą su vertimu į gestų 

kalbą
Architektūra

1750 Trys ketvirtinės Viešoji įstaiga Kačerginė Iškylauja Muzika

1751 Šou imperija Viešoji įstaiga Tarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje 2021“ Muzika

1752 Užupio Respublikos URM Viešoji įstaiga

Trys nežinomieji. Leidyba. Rusų humoro karalienė Tefi, 

Paul'o Gallico klasika vaikams „Tomasina“ ir Izraelio 

satyrinis romanas
Literatūra



1753 Performatyvaus dizaino asociacija Asociacija Nacionalinė diabeto stovykla_DEMO Menas žmogaus gerovei

1754 Lectio divina Uždaroji akcinė bendrovė Taira Milušauskaitė  „Art deco mada Lietuvoje ir Kaune“ Dizainas

1755 Menų fabrikas Viešoji įstaiga
Tarptautinė kūrybinių industrijų konferencija „What's 

next? 2021“
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1756
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Instaliacija „istorija ir dabartis“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1757 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
„Išėjusios su viltimi. Kovojančios moterys XIX–XX a.“ 

Paroda ir edukacinė programa.
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1758 Meno magija Viešoji įstaiga Apsirenk savo tiesą Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1759 Socialiniai meno projektai Viešoji įstaiga Psichikos sveikatos menų festivalis Menas žmogaus gerovei

1760 Kolibris Viešoji įstaiga
Profesionalios gatvės klounados spektaklių sklaida 

Vilniaus apskrityje

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1761
Kauno rajono Panevžiuko kaimo 

bendruomenė
Asociacija K 3

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1762 Aleknaičių bendruomenė Asociacija
Aleknaičių mokyklos skaitmeninio archyvo kūrimas ir jo 

pristatymas
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1763 Stiklo svajonės Viešoji įstaiga

Kūrybinių dirbtuvių vaikams ir suaugusiems ciklas 

„Mūsų gražūs namai“, vaisinių muselių terariumų 

parodos Panevėžyje, Rygoje ir Vilniuje
Tarpdisciplininis menas

1764
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga

Sausio 13 paminėjimas ir Filmukų konkursas „Kas man 

yra sausio 13-oji?“
Šiaulių apskritis: Istorinės atminties puoselėjimas

1765
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

„Užčiuopti tuos bėgius, kuriais rieda personažo mintys“. 

Juozui Grušui – 120!
Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1766 Be kompanijos Viešoji įstaiga
Šiuolaikinio šokio spektaklio „Yet Another Day in 

Paradise“ sukūrimas ir sklaida
Šokis

1767 LDK tyrimų centras Viešoji įstaiga Europa ir Lietuva: kultūrinių sankirtų horizontai
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

1768 Inovatorių slėnis Viešoji įstaiga
Pilietiškumo ugdymas įtraukiant jaunimą į Kamariškių 

dvarvietės prikėlimą
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1769 Moterų erdvės Viešoji įstaiga Muilo burbulas Tarpdisciplininis menas

1770 Šokio teatras „Judesio erdvė“ Viešoji įstaiga Šokio spektaklis šeimai „Varlė karalienė“ Šokis

1771 Stockshot Uždaroji akcinė bendrovė
UNESCO objektų Lietuvoje pristatymas virtualioje 

realybėje „UNESCO360“
Fotografija

1772 Žiūrovų teatras Viešoji įstaiga Teatro festivalis „Sijos“ Teatras

1773 Pabradės miesto kultūros centras Biudžetinė įstaiga
Pučiamųjų orkestrų festivalis „Sidabriniai vasaros 

akordai“

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1774 Meno forma Viešoji įstaiga ArtCompensa Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1775 Aštunta studija Bendrija Nepamiršti kūriniai
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1776 Judesio ir minties teatras Viešoji įstaiga Festivalis „Kūrybingi“ Teatras

1777 Bendruomenių laboratorijos Viešoji įstaiga
„Žali Šilainiai“ – vietokūros landšafto dizaino 

formavimas žaliose mikrorajono erdvėse
Dizainas

1778 Kultūrinių idėjų teritorija Viešoji įstaiga Dizaino manufaktūra 2021 Dizainas

1779 Grata forma Mažoji bendrija

Unikalios vyriškų 30-ųjų metų stilistikos kostiumų ir 

aksesuarų kolekcijos, paremtos teatralinės raiškos 

principais bei atspindinčios šių dienų mados aktualijas, 

sukūrimas ir pristatymas

Tarpdisciplininis menas

1780 A. Žandario įmonė Individuali įmonė Knygos Colombe Schneck „Atlygis“ vertimas ir leidyba Literatūra

1781 Transkriptas Viešoji įstaiga
„V Rituals“ tęsinys: tarptautinė sklaida ir renginių serija 

Lietuvoje ir užsienyje
Muzika

1782 Baltijos muzikinis teatras Viešoji įstaiga Lietuvos kultūrinė sklaida užsienio šalyse Teatras

1783
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Interaktyvus pleneras „Pakruojo apylinkių vaizdai“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

1784 Nerijaus Juškos mokykla Viešoji įstaiga
Nerijaus Juškos baleto mokyklos 2021 m. baigiamasis 

spektaklis „Floros žydėjimas“ ir „Kelionė į svečias šalis“
Šokis

1785 Zarasų krašto muziejus Biudžetinė įstaiga Naujo kultūros kelio pristatymas Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1786 Šeduvos miesto bendruomenė Asociacija Šeimų šventė „Mėlynasis šeimų piknikas“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės inovacijos

1787 Rašytojų sąjungos fondas Viešoji įstaiga Rašytojų internetinė erdvė – kūryba, prisistatymai Literatūra

1788
Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

Klaipėdos skyrius
Asociacija

Jurijus Rupinas. „Fotografo dienoraštis: po trisdešimt 

metų“
Fotografija

1789 Gal meno? Viešoji įstaiga Jaunimo dialogas su Vydūnu

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1790 Teatro studija „Lulu“ Viešoji įstaiga
Spektaklio pagal D. Biseto pasakas „Pono Hepenstalo 

skrybėlių krautuvėlė“ pastatymas
Teatras



1791 Vilniaus Jeruzalės meno centras Viešoji įstaiga Paroda „Viena tėkmė – dvi srovės“ Dailė

1792
Telekomunikacinių technologijų 

servisas
Uždaroji akcinė bendrovė Mūsų krašto žmonės ir tradicijos. Paveldo vertybės Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1793 Rašytojų sąjungos fondas Viešoji įstaiga
Profesionalioji literatūros kritika 2021: vyksmas, 

procesai, tendencijos
Literatūra

1794 Julijos namai Uždaroji akcinė bendrovė

Prekinio ženklo „Julia Janus“ kultūros turinio – tvarios 

mados jungtinės dizaino kapsulės „Onasimo“ sklaida ir 

tinklaveika
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1795 Lietuvos aklųjų biblioteka Biudžetinė įstaiga
Prieinamumo parinktys EPUB formato leidiniuose – 

viena knyga visiems, skaitantiems savaip
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1796 Banginių garsai Viešoji įstaiga
Istorinio spektaklio „Aš aptarnavau Anglijos karalių“ 

sukūrimas
Teatras

1797 Pelėdų kava Viešoji įstaiga „Gilių kavos“ staliukas – Žaliakalnio senjorams Menas žmogaus gerovei

1798 Vilniaus keistuolių teatras Viešoji įstaiga
Interaktyvaus internetinio spektaklio „Interkomiai arba 

Kas iš mūsų trolis?“ sukūrimas ir sklaida
Teatras

1799 Agnės Kuzmickaitės kūrybos namai Viešoji įstaiga
Virtualus Agnės Kuzmickaitės kūrybos pristatymas 

Londono mados savaitėje
Dizainas

1800 Tūla Viešoji įstaiga

Luciano Berio ciklo „Folk songs“ įrašai ir programos 

pristatymas Paliesiaus dvare, šiuolaikinės akademinės 

kultūros plėtojimas regione
Muzika

1801 Antžmogis Viešoji įstaiga
Spektaklio pagal Tennessee Williams pjesę „Šauksmas“ 

sklaida Lietuvos miestuose
Teatras

1802
Vilniaus memorialinių muziejų 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Memorialinių muziejų direkcijos eksponatų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1803
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

„Saulė“
Biudžetinė įstaiga Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2021“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1804 Architektūros studentų klubas Asociacija SIKON XXXIII Architektūra

1805 Muzikos Partizanai Viešoji įstaiga
VSI Muzikos Partizanai ir Minimal.lt bendradarbiavimo 

projektas elektroninės muzikos leidybai ir sklaidai
Muzika

1806 Kultūros Horizontai Viešoji įstaiga Jaroškos asmeninis albumas „Nei jis nei joks“ Muzika

1807 Amatauk Viešoji įstaiga Atsimeni? Baltai Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1808 Eurodances Viešoji įstaiga Ar myli ją Tu? Šokis

1809 Evaldo Janso studija Viešoji įstaiga Pandemijos estetika 2: asfalto daigai Dailė

1810 Menų vektoriai Viešoji įstaiga Uždaros teritorijos
Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1811 Gerų naujienų televizija Viešoji įstaiga Tautiškumo simboliai
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1812
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Vaikų vasaros stovykla „kuriame čia“ 2 Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1813 Marginalia Viešoji įstaiga
Studio for Propositional Cinema paroda „Pasakoriaus 

manifestas: garso / vaizdo agitacija (vaikams)“
Tarpdisciplininis menas

1814 Audialinės salos Viešoji įstaiga „Liasons“ - Virtualios realybės instaliacija Tarpdisciplininis menas

1815 Etnoprojektai Viešoji įstaiga III-asis etno muzikos festivalis „FOLK RATU“ Muzika

1816 Saulės muzika Viešoji įstaiga Skambančios pilys ir keliaujantys muzikantai Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1817 Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla Biudžetinė įstaiga 10 žingsnių į medijų pažinimą Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1818 Ateities garsas Viešoji įstaiga Marijus Aleksos albums Muzika

1819 Audiovizualinė medija Mažoji bendrija
Kryždirbystės tradicija – gyvoji grandis, jungianti praeitį 

ir ateitį
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1820 Leidykla Hieronymus Viešoji įstaiga
Elektroninis ir spausdintas žurnalas bei internetinė 

platforma „Hieronymus“
Literatūra

1821
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga

LNB aukso fondas: S. Ušinsko iliustracijų meninės 

improvizacijos edukaciniuose interaktyviųjų knygų 

motyvuose
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1822 Suspaustas laikas Viešoji įstaiga

Muzikinės srities projekto įgyvendinimas 

tarptautiniame alternatyvaus meno festivalyje 

„Suspaustas Laikas“
Muzika

1823 Senųjų menų studija Viešoji įstaiga
Muzikinio spektaklio „Basso Ostinato“ filmavimas ir 

pristatymas
Muzika

1824 Mokyklų tobulinimo centras Viešoji įstaiga Vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ Literatūra

1825 Galerija „Kontūras“ Viešoji įstaiga Pasikartojimai Tarpdisciplininis menas

1826
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

„Saulė“
Biudžetinė įstaiga Tarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2021“ Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1827
Biržų žydų kultūros ir istorijos 

draugija
Asociacija

Holokausto 80-mečio atminimo renginiai Biržų krašte, 

žydų kultūros ir istorijos viešinimas

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1828 Freskos Asociacija
Profesionalioji menininkų kūryba: edukacinio muzikinio 

albumo įrašai ir leidyba
Muzika



1829
Vilniaus Memorialinių muziejų 

direkcija
Biudžetinė įstaiga Atradimų erdvė Medinės miesto architektūros muziejuje Menas žmogaus gerovei

1830 Panevėžio teatras „Menas“ Biudžetinė įstaiga Imersinio spektaklio „Pragaras“ sukūrimas Teatras

1831
Vilniaus memorialinių muziejų 

direkcija
Biudžetinė įstaiga

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos eksponatų 

restauravimas

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir 

tyrimai

1832 Europos kinas Uždaroji akcinė bendrovė
Idėjų kalvė (Think Tank): Lietuvos kino industrijos 

nacionalinė ir tarptautinė tinklaveika
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1833
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

„Saulė“
Biudžetinė įstaiga

Jaunųjų Lietuvos Šiaurės regiono atlikėjų ir grupių 

konkursas „Šiaurės pašvaistė“
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1834
Sakralinės muzikos choras 

„Adoramus“
Viešoji įstaiga Šiuolaikinės lietuvių liturginės muzikos įrašai Muzika

1835 Meno sienos Viešoji įstaiga Atmintis smėlyje Fotografija

1836 Kultūrinės ir organizacinės idėjos Viešoji įstaiga Geriausios sėkmės ateityje! Dailė

1837 Žiežmarių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Tris dienas, tris naktis...

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1838 Bendri reikalai Viešoji įstaiga Videogramos 2021 Tarpdisciplininis menas

1839 Žiežmarių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Oktavos

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1840 Concepto Mažoji bendrija Mechanizuotas teatras-instaliacija „Skrydis“ Tarpdisciplininis menas

1841 Palangos gatvės radijas Viešoji įstaiga Secret Communications (darbinis pavadinimas) Muzika

1842 Šiuolaikinio cirko asociacija Asociacija Šiuolaikinio cirko dramaturgijos seminarų ciklas Cirkas

1843 Transkriptas Viešoji įstaiga Dzūkijos vibracijos
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1844 Lietuvos aviacijos muziejus Biudžetinė įstaiga #SteponasDarius125. Šeimų aviacijos akademija Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1845 „Baltų lankų“ vadovėliai Uždaroji akcinė bendrovė Istorija mano kieme Literatūra

1846 Teatras „Lulu“ Viešoji įstaiga
Spektaklis „Robinzono Kruzo dienoraštis“ pagal D. Defo 

romaną „Robinzonas Kruzas“
Teatras

1847 Senųjų menų studija Viešoji įstaiga
Gatvės teatro spektaklio „BRUTTI“ pristatymas 

Ispanijoje
Teatras

1848 Tema projektai Mažoji bendrija
Šiuolaikinio meno projektų sklaida, virtuali platforma ir 

paskaitos
Tarpdisciplininis menas

1849
Tarptautinių kultūros projektų 

centras
Viešoji įstaiga

„ArtistDB“ konkursų administravimo sistemos 

tobulinimas ir pristatymas užsienyje
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1850 Amber Trip Uždaroji akcinė bendrovė Juvelyrikos Meno ir Verslo Tendencijos Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1851
Vilniaus sakralinės muzikos choras 

„Adoramus“
Viešoji įstaiga

Muzikinės kompozicijos sukūrimas pagal Paul Claudel 

kūrinį „Kryžiaus kelias“
Muzika

1852 Modus Circulum Mažoji bendrija
Diskusijų ciklas: „Mados kultūros transformacija 

tvarumo link“
Dizainas

1853 Vilniaus primavera Mažoji bendrija
„Antena“ - pirmasis Lietuvos animacijos industrijos 

forumas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1854 Saulės muzika Viešoji įstaiga Animuotos lopšinės Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1855 Poetiniai reikalai Viešoji įstaiga Smart poetry Teatras

1856 Lietuvių etninės kultūros draugija Asociacija
Tautosakos vartai: informacijos apie etninę kultūrą ir 

tautodailę kaupimas ir sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1857 Degu Viešoji įstaiga Šokio projekto ATVANGA II sukūrimas ir pristatymas Šokis

1858 Vievio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Moteris manyje (Woman in M.e.) Fotografija

1859 Grigiškių bendruomenė „Grija“ Asociacija
„Ten kur Nemunas banguoja“ nuo Lietuvos iki 

Argentinos
Šokis

1860 Vievio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Pabūk su savimi: Skulptūros ir muzikos sinergija Architektūra

1861
Linkuvos vaikų ir jaunimo 

užimtumo centras
Asociacija Laiškas istorijai Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1862 Poetiniai reikalai Viešoji įstaiga Paliksime ir savo Teatras

1863
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Ekologiniai mini sodai ir dainuojamasis mūsų paveldas

Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1864 Meno galerija „Kauno langas“ Akcinė bendrovė
Dalyvavimas Berlyno meno mugėje „Positions Berlin“ 

2021
Dailė

1865 Mirror Matter Viešoji įstaiga
Kūrybinės dirbtuvės - hidroterapijos seansas 

„Sirenomelia“
Menas žmogaus gerovei

1866 Lietuvos aviacijos muziejus Biudžetinė įstaiga Susikurk aviacijos muziejų
Kauno apskritis: Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

pasiekiamumo didinimas

1867 Kauno tvirtovės parkas Viešoji įstaiga

Architektūrinis-urbanistinis pleneras „Inovatyvi 

fortifikacija – Kauno tvirtovės statinių ir teritorijos 

konversijos Aleksote“
Architektūra

1868 Etnoprojektai Viešoji įstaiga Muzikos ir vaizdo sintezė Tarpdisciplininis menas

1869 Open Books Viešoji įstaiga Literatūros festivalis „Open Books“ („Atviros knygos“) Literatūra

1870 Baltic music Viešoji įstaiga Spektaklio „Broma“ sukūrimas ir rodymas Teatras



1871 Pamėginčius Viešoji įstaiga Skambesys Muzika

1872 „Taško“ teatras Viešoji įstaiga Spektaklio „Būti“ sukūrimas ir sklaida Teatras

1873 Štai šitas čia dabar Viešoji įstaiga

Augalų Orakulo Kolektyvo projektas „Planetinis 

Jutimas“ / The Plant Oracle Collective „Planetary 

Sensing“ project
Tarpdisciplininis menas

1874
Urbanistinio šokio teatras „Low 

Air“
Viešoji įstaiga

Lietuvos šokio organizacijų ir kūrėjų įsitinklinimas - 

prisistatymai, manai, vizitai
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1875 „Taško“ teatras Viešoji įstaiga Muzikinio spektaklio „Mitas“ sukūrimas ir sklaida Teatras

1876 Bertrand group Uždaroji akcinė bendrovė
Meninės fotografijos ciklas „Kaimo ir miesto priešprieša 

vaikų akimis“
Fotografija

1877 „Taško“ teatras Viešoji įstaiga Ilgalaikė „Taško“ teatro rezidentūra Kuliuose Telšių apskritis: Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1878 „Taško“ teatras Viešoji įstaiga „Taško“ teatro kūrybos sklaida regionuose Teatras

1879 Baltijos griaustinis Viešoji įstaiga AMATŲ KIEMAS festivalyje Mėnuo Juodaragis 2021 Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1880
Panevėžio r. Naujamiesčio 

kultūros centras - dailės galerija
Biudžetinė įstaiga

Kibinai ir kiti karaimų reikalai. Trumpa Lietuvos karaimų 

istorija vaikams

Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1881 Taigi Cirkas Viešoji įstaiga
Šiuolaikinio cirko spektaklio „Up To This Point“ 

sukūrimas ir pristatymas
Cirkas

1882
Lietuvos dailininkų sąjungos 

Klaipėdos skyrius
Asociacija Skulptūrinių objektų parodų ciklas „FORMAtas“ Dailė

1883 Saksofono pasaulis Mažoji bendrija Europietiško džiazo populiarinimo koncertų ciklas

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1884 Užupio Respublikos URM Viešoji įstaiga Mūsų gatvės istorijos. Pasakojimai lietuje Menas žmogaus gerovei

1885
Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Kodėl Mačernis? Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1886 Etnoerdvės Asociacija Tradicinio dainavimo kursai | GILYN Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1887 Ateities garsas Viešoji įstaiga Dokumentinis filmas „Future Sound Of Vilnius“ Muzika

1888
Berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“
Viešoji įstaiga

Koncertas, skirtas nuo COVID-19 nukentėjusioms 

aukoms paminėti. G. F. Händel „The Ways of Zion Do 

Mourn“
Muzika

1889 Ukmergės tolerancija Viešoji įstaiga
„Mano Instrukcija“ - seminarų ciklas ir muzikinė video 

miniatiūra

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1890 Moterų erdvės Viešoji įstaiga Muilo, prausimosi ir skalbimo tradicijos ir ritualai Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1891
Palangos Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų parapija

Religinė bendruomenė ar 

bendrija
Muzikos festivalis PASAULIO BALSAI 2021

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1892 Utenos kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga Muziejus internete Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1893 Užvenčio pegasas Labdaros ir paramos fondas Kalviškosios kryždirbystės simpoziumas Užventis'Art
Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1894 Ophidia Uždaroji akcinė bendrovė Uni versa Tarpdisciplininis menas

1895 Idėjos ir įvykiai Mažoji bendrija Ignas Maldus kūrybos albumas Fotografija

1896
Berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“
Viešoji įstaiga

Profesoriaus Vytauto Miškinio ir Ramutės Skučaitės 

ciklo „Susiradom smuiko raktą“ edukacinis natų leidinys 

su įrašo priedu
Muzika

1897
Švenčionių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka
Biudžetinė įstaiga Mokytojau, leisk tau nusilenkti

Vilniaus apskritis: Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, 

įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, 

užtikrinimas ir sklaida

1898 Nerijaus Juškos mokykla Viešoji įstaiga

Jubiliejinio Nerijaus Juškos baleto mokyklos spektaklio 

penkių M. Petipos klasikos šedevrų fragmentų (Darbinis 

pavadinimas) kūrybos, pasiruošimo ir darbo laikotarpis
Šokis

1899 Kolibris Viešoji įstaiga
Spektaklio pagal S. Beketo pjesę „Komedija“ sukūrimas 

ir sklaida
Teatras

1900 Leidykla Hieronymus Viešoji įstaiga
Latvių poeto Imanto Zieduonio poetinės prozos rinkinio 

„Epifanijos“ vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba
Literatūra

1901 Klounų teatro studija Viešoji įstaiga Klounados muzikinis gatvės spektaklis Cirkas

1902 Vievio kultūros centras Biudžetinė įstaiga Kultūrų tiltas: Vievis - Pernu
Vilniaus apskritis: 	Patrauklaus regiono savitumo 

formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

1903 Vakarų gatvė Viešoji įstaiga HOFAS 2021 - kultūrinė erdvė Tarpdisciplininis menas

1904 Baltic media art house Viešoji įstaiga Antologijos aukso amžius Tarpdisciplininis menas

1905 Tikra knyga Mažoji bendrija Knygos „Senio galvos“ sukūrimas ir leidyba Literatūra

1906 Lituania Cantat Viešoji įstaiga Chorų muzikos festivalis „Šiauliai Cantat“ Muzika

1907 Visas tas džiazas Viešoji įstaiga Teatralizuoti džiazo šokių ir muzikos renginiai Tarpdisciplininis menas

1908 Paveldo institutas Viešoji įstaiga
Architektūrinio paveldo tyrimas: Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos atvejis
Architektūra

1909
Berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“
Viešoji įstaiga

„Mokytojau, ar tai tu?: Balsas iš praeities“ pasiruošimo 

darbai (I etapas)
Muzika



1910 Subito Anšlagas Viešoji įstaiga

2019 ir 2020 metų alternatyviosios muzikos grupių 

koncertų, nufilmuotų analogine video (VHS) technika, 

susisteminimo, montavimo ir sklaidos darbai
Muzika

1911 Julijos namai Uždaroji akcinė bendrovė
Galios tapatybės paieškos fotografijų ir instaliacijos 

cikle ,,ONASIMO“
Fotografija

1912 Žagarės kultūros centras Biudžetinė įstaiga Etno platforma-antradienis
Šiaulių apskritis: Etninės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas

1913 Vilniaus fotografijos meno centras Viešoji įstaiga

Vilniaus fotografijos meno centro „7:14“ dalyvavimas 

meno mugėje „Art Vilnius‘2021“ pristatant projektą 

„Botanikos sodo studija‘21“
Fotografija

1914 Menų harmonija Viešoji įstaiga bu(i)tis Tarpdisciplininis menas

1915 Gedai Viešoji įstaiga Spektaklio „Nojaus“ sklaida Teatras

1916 Per musica Viešoji įstaiga Ilzenbergo dvaro muzikos sezonas Muzika

1917 Kauno įvairių tautų kultūrų centras Viešoji įstaiga
IV Lietuvos tautinių bendrijų festivalis „Kultūrų sodas 

2021“

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1918 Like Lithuania Viešoji įstaiga Andriaus Repšio fotoalbumo „4m2 Laisvės“ leidyba Fotografija

1919 Studija Silvijart Bendrija Tekstilės rezidencija. Sugrįžkim prie lino Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1920
Judrėnų Stepono Dariaus 

bendruomenė
Asociacija

Tradicinių ir naujų kultūrinių veiklų kūrimas - minit 

Stepono Dariaus 125-ąsias gimimo metines

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1921 Pojūčių teatras Viešoji įstaiga
Muzikinis spektaklis darbiniu pavadinimu „Prieš 

spektaklį“
Teatras

1922 Kūrybinės industrijos Viešoji įstaiga
„Empty Brain Radio“: radijo laidų ir gyvo garso koncertų 

transliacija bei įrašų leidyba
Tarpdisciplininis menas

1923
Tarptautinių kultūros projektų 

centras
Viešoji įstaiga Meno vakcina 2 Menas žmogaus gerovei

1924
Klaipėdos m. dailės klubas 

„Guboja“
Asociacija Ypatingas požiūris Menas žmogaus gerovei

1925 Strategijos miestui Viešoji įstaiga Atliekų kultūra 3022 Menas žmogaus gerovei

1926 Kupiškio jaunimo centras Biudžetinė įstaiga Rytoj nebus kaip vakar
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūros ir meno 

skatinimas

1927 Devinta studija Viešoji įstaiga Po šimts Perkūnų! Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1928 Utenos kultūros centras Biudžetinė įstaiga Jie gyveno tarp mūsų Utenos apskritis: 	Kūrybinės patirtys

1929 Meno galerija „Kauno langas“ Akcinė bendrovė

Operatoriaus ir režisieriaus Stasio Dargio (1936-2018) 

archyvo inventorizavimas,  skaitmeninimas, 

dokumentinių apybraižų, remiantis autoriaus palikimu, 

sukūrimas

Dailė

1930
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka
Biudžetinė įstaiga

Vakarų Lietuvos regiono archyvinių dokumentinių 

fotografijų demonstravimas pasitelkiant pridėtinės 

realybės technologiją: LNB teikiamos daugkartinės 

paslaugos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos 

įstaigų klientams modelis

Menas žmogaus gerovei

1931 Meno genas Viešoji įstaiga Vilniaus pokeris: laiko upė Muzika

1932 Meno vadybos platforma Viešoji įstaiga Vartotini žodžiai Tarpdisciplininis menas

1933 Užtaisas Viešoji įstaiga Gintaro hibridas Architektūra

1934
Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcija
Biudžetinė įstaiga Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas. Praeitis ateičiai

Telšių apskritis: Etninės tapatybės išsaugojimas, 

stiprinimas bei sklaida

1935 Daujėnų krašto bendruomenė Asociacija Vasarai sudie
Panevėžio apskritis: Panevėžio regiono kultūrinio 

identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

1936 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Henry L. Gaidis kolekcijos pristatymas Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1937 Tavaip Viešoji įstaiga Trys perlai Tarpdisciplininis menas

1938 Taip kitaip Viešoji įstaiga

Projekto „Matytą pamatyti“ istorinių-istorijų ekskursijų 

maršruto vystymas Utenos mieste, gyvų istorijų 

saugojimas garso bei vaizdo įrašuose
Utenos apskritis: Kultūros edukacija

1939 Ramduva Uždaroji akcinė bendrovė
Kęstučio Česnaičio ir Iljos Bereznicko knygos „Žaliasis 

Akmenėlis ir laikrodis Tiko“ leidyba
Literatūra

1940 Keliauk Dzūkijoje Viešoji įstaiga Keliauk ir pažink Dzūkijoje
Alytaus apskritis: Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros 

kelių kūrimas

1941 Ankata Viešoji įstaiga Afrodelic albumo pristatymo turas bei tinklaveika Muzika

1942 Panevėžio teatras „Menas“ Biudžetinė įstaiga ROOM-21 Tarpdisciplininis menas

1943 Galerija „Kontūras“ Viešoji įstaiga Dalyvavimas Artissima meno mugėje Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1944 Socialiniai meno projektai Viešoji įstaiga
„Kalbėkime apie demenciją“ (iniciatyvos „Demencijos 

strategijos link“ dalis)
Menas žmogaus gerovei

1945 Rimti veidai Viešoji įstaiga
Leidinys „Akli kariai“ Autentiškos istorijos pasakojimas 

sujungiant poezija, daile ir muzika
Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1946 Panevėžio teatras „Menas“ Biudžetinė įstaiga
Spektaklio vaikams „Linksmos pasakos apie rimtus 

dalykus“ sukūrimas
Teatras

1947 Šokančio ruonio kompanija Viešoji įstaiga
Šiuolaikinio šokio spektaklio - video instaliacijos „Lonely 

planet” (darbinis pavadinimas) sukūrimas ir premjeros
Šokis



1948 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų (1 etapas) Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimas

1949 Mirror Matter Viešoji įstaiga Knygos „Geology of Morals“ leidyba Literatūra

1950 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Tarptautinė paroda, skirta Lito 100-mečiui Atminties institucijos: Kultūros ir meno sklaida

1951 Alytaus kultūros centras Viešoji įstaiga Profesionalioji muzika Alytuje
Alytaus apskritis: Profesionalios kūrybos skatinimas ir 

sklaida

1952 Agnės Kuzmickaitės kūrybos namai Viešoji įstaiga
Virtualus Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas 

Lietuvoje
Dizainas

1953 Geltonų plytų kelias Viešoji įstaiga
Etno erdvė tarpdisciplininiame menų ir muzikos 

festivalyje „Gaia Gathering 2021“
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1954
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas
Biudžetinė įstaiga Latvių gatvės poetika Dailė

1955
Noreikonių kultūros ir edukacijos 

centras
Viešoji įstaiga Noreikonių kūrybinė rezidencija Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1956 Uraga Akcinė bendrovė

Interaktyvaus Vilniaus miesto pažinimo navigatoriaus 

–mitologinės būtybės – Bazilisko  papildytosios realybės 

žaidimo sukūrimas
Tarpdisciplininis menas

1957 Ateities garsas Viešoji įstaiga Artfcl albumo „Let's Go“ leidyba ir sklaidos Muzika

1958 Identiteto studija Mažoji bendrija
Regionų įgalinimo per dizaino strategijas ir metodus 

projektas „Distancija“
Dizainas

1959 Saksofono pasaulis Mažoji bendrija
Džiazo albumo įrašymas naudojant senus įrašymo 

metodus bei techniką
Muzika

1960 „Lumo“ studija Viešoji įstaiga
Spektaklio „TRYS M: trys moterys, trys mūzos, trys 

žodžio magės“ sukūrimas
Teatras

1961 Antžmogis Viešoji įstaiga
Spektaklio „Natašos svajonė“ vaizdo įrašo sukūrimas ir 

jo sklaida Lietuvoje
Teatras

1962 Riturnelė Viešoji įstaiga Muzika bibliotekoms Muzika

1963 Teatras „Lulu“ Viešoji įstaiga
Teatro edukacijų ciklas šeimoms pagal Donaldo Biseto 

pasakas

Klaipėdos apskritis: Besikeičianti, kūrybiška 

bendruomenė

1964 A. Žandario įmonė Individuali įmonė Knygos „Tarakučio pasakėlės“ spauda Literatūra

1965 Institutio Media Viešoji įstaiga (Ne)pandeminiai „Alt lab“ sprendimai Tarpdisciplininis menas

1966 Tobulėkime kartu Viešoji įstaiga Vaizdo ir garso instaliacija „Celė“ Tarpdisciplininis menas

1967
Teatrų vaikams ir jaunimui 

asociacija „ASITEŽAS“
Asociacija

VI Tarptautinis teatrų vaikams ir jaunimui ASITEŽO 

festivalis JĖGA/COOL!
Teatras

1968 Jonavos raj. sav. kultūros centras Biudžetinė įstaiga Respublikinis folkloro festivalis „Nerimi atplaukę“

Kauno apskritis: Tradiciškai susiformavusių kultūrinių 

reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir 

bendruomeniškos aplinkos kūrimas

1969
Šiaulių jaunimo organizacijų 

asociacija „Apskritasis stalas“
Asociacija ARTerija: Šiaulių jaunimo ugdymas menu Šiaulių apskritis: Kūrybinės iniciatyvos

1970 Vilniaus miesto muziejus Viešoji įstaiga VM laboratorija: miesto utopijos Architektūra

1971 Užiateka Mažoji bendrija
Meninė, tarpdisciplininė kultūros platforma „Užiateka 

TV“
Tarpdisciplininis menas

1972 Teatras „Cezario grupė“ Viešoji įstaiga Spektaklio „Kai matau Tave“ sukūrimas Teatras

1973  Lynx Cannabis Individuali įmonė Duonkepės krosnies statybų rezidencija Utenos apskritis: Kultūrinių inovacijų partnerystė

1974 Neįgaliųjų Naujasis teatras Viešoji įstaiga Spektaklių skaitmeninimas į filmų ciklą „Didžiavyriai“ Menas žmogaus gerovei


