GAUTŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ
2021 m.

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo
juridinis
statusas

Projekto pavadinimas

Uždaroji akcinė
Kryždirbystė – nematerialus paveldas
bendrovė

Sritis/ Programa

1

Katikauga

2

Katikauga

3

Gelmės

4

Gelmės

5

Gelmės

6

Gelmės

7

„Ryto“ draugija

Asociacija

8

Kultūros tiltai

Viešoji įstaiga

9

Kultūros tiltai

Viešoji įstaiga

10

Gelmės

Viešoji įstaiga

11

Vilniaus atviras jaunimo
centras „Mes“

Biudžetinė
įstaiga

Menų seminarai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

12

Gelmės

Viešoji įstaiga

Danės Griganės knygos „Miglelė“ leidyba

Literatūra

13

Gelmės

Viešoji įstaiga

Marco Rogerio knygos „Gregoras ir Senasis
Knygininkas“ vertimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

14

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Signatarų namai - The House of Signatories

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

15

Gelmės

Viešoji įstaiga

16

Gelmės

Viešoji įstaiga

17

Vilniaus reviu

Viešoji įstaiga

Vilnius Review/vilniusreview.com

18

Nepriklausomi meno kritikai

Viešoji įstaiga

„Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė (1944–1995)“
Dailė
II etapo. Leidyba

19

Klaipėdos džiazo festivalis

Asociacija

XXVII Klaipėdos pilies džiazo festivalis

Muzika

20

Kūrybinių iniciatyvų centras

Viešoji įstaiga

Abipus Nemuno

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

21

Monikos Klimaitės teatras

Mažoji bendrija

22
23
24
25

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Teatras prie mokyklos

Uždaroji akcinė
Lietuvos dvarų sodybos
bendrovė
Connie Palmen knygos „Tavo istorija, mano
Viešoji įstaiga
istorija“ vertimas ir leidyba
Valerie Perrin knygos „Vanduo kapinių gėlėms“
Viešoji įstaiga
vertimas ir leidyba
Lauros Freudenthaler knygos „Dvasių istorija“
Viešoji įstaiga
vertimas ir leidyba
Victorios Mas knygos „Pamišėlių pokylis“
Viešoji įstaiga
vertimas ir leidyba

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Dainavos krašto „Morkaus festivalio“ 100 metų
Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų
duomenų bazės ir internetinės svetainės
sukūrimas
Lietuva Venecijos meno bienalėje: duomenų
bazė ir interneto svetainė
Jurgos Žąsinaitės knygos „Pertako piemuo“
leidyba

Bergsveinno Birgissono knygos „Atsakymas į
Helgos laišką“ vertimas ir leidyba
Fotini Tsalikoglou knygos „Bertos dovana“
vertimas ir leidyba

Poezijos performanso „Nerkis iš kailio“ sklaida
regionuose
Dovilės Bagdonaitės eilėraščių knygos „Takeliai
žolėje“ leidyba
Linos Buividavičiūtės poezijos knygos „Tamsieji
amžiai“ leidyba
Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraščių rinkinio
„Sėsk į mano valtį“ leidyba
Miuziklo „Mažiau girių“ premjera

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Kultūros paveldo projektai
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Dailė
Dailė
Literatūra

Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

26

Kultūros tiltai

Viešoji įstaiga

27

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

28

Aštuntoji diena

Viešoji įstaiga

29

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

30
31
32
33
34

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Video paskaitų ciklas „Nacionalinių kultūros ir
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
meno premijų laureatai“
Gintaro Grajausko eilėraščių knygos „Nykstamai
Literatūra
menkų dydžių poveikis megastruktūroms“
leidyba
Henriko Gudavičiaus bei Algimanto ir Mindaugo
Černiauskų knygos „Tylos ir senovės ieškojimas“ Literatūra
leidyba
Johanas Hiksa – Verkių dvaro fotografas
Gyčio Norvilo eilėraščių knygos „Akla valtis“
leidyba
Alio Balbieriaus eilėraščių rinkinio „Kitas ruduo“
leidyba
Monikos Baltrušaitytės romano „Inkilinės“
parengimas ir leidyba
Aivaro Veiknio eilėraščių knygos „Mamuto
medžioklė“ leidyba
Liudviko Jakimavičiaus eilėraščių knygos
„Paliktos paletės“ leidyba
Nicanor Parra eilėraščių rinktinės „Antipoezija“
parengimas ir leidyba
Piotro Adaczyko knygos „Ilgesių namas“
vertimas ir leidyba
Michaelio Endes ir Wielando Freundo knygos
„Rodrigas Šiurkštuolis ir Vaikis, jo ginklanešys“
vertimas ir leidyba

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra

35

Bazilisko ambasada

Asociacija

36

Gelmės

Viešoji įstaiga

37

Gelmės

Viešoji įstaiga

38

Juodai Baltai

Mažoji bendrija Terapija

Muzika

39

Nieko rimto

Uždaroji akcinė
Gajos Gunos Eklės knygos „Keistuoliai“ leidyba
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

40

Nieko rimto

Uždaroji akcinė
Rowenos House knygos „Žąsų keliu“ leidyba
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

41

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

42

DIAGRAMA

Viešoji įstaiga

43
44
45
46

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Radviliškio miesto kultūros
centras
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Literatūra
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

Dominyko Norkūno eilėraščių rinkinio „Šv.
Valentinas arba WW II“ leidyba
Sausio 13-osios įvykių metu gimusios legendinės
dainos „BROLI, NEVERK“ istorija ir atgimimas po
30-ies metų
Vainiaus Bako eilėraščių rinkinio „Tylos fonetika“
leidyba
Tarptautinis džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo
laužai“

Viešoji įstaiga

Pirmoji knyga. Poezija

Literatūra

Viešoji įstaiga

Pirmoji knyga. Proza

Literatūra

Viešoji įstaiga

Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

47

Vilniaus rotušė

Viešoji įstaiga

Birutė Zokaitytė. AŠTRŪS OBJEKTAI

Dailė

48

Vilniaus rotušė

Viešoji įstaiga

Imantas Selenis. TYLA / SILENCE

Fotografija

49

Paveldo komunikacija

Viešoji įstaiga

Dubingių Radvilų piliavietės virtualus 3D
atkūrimas per papildytosios realybės programėlę Kultūros paveldo projektai
mokslo žinių sklaidai ir turizmui: II etapas

50

Bardai LT

Viešoji įstaiga

Jaunųjų dainų autorių stovykla

51

Gelmės

Viešoji įstaiga

52

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

Victoro L. Wooteno knygos „Muzikos pamoka.
Dvasinės tobulėjimo paieškos per muziką“
vertimas ir leidyba
Viktorijos Prėskienytės-Diawaros knygos
„Dvylika pasakojimų apie vieną gyvenimą“
leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra

Literatūra

53

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

54

Baltijos renginiai

Viešoji įstaiga

55
56

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Edukacinis-kultūrinis centras
„Metidė“

Viešoji įstaiga
Asociacija

57

Vilniaus rotušė

Viešoji įstaiga

58

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

59

Kontaktų vakarai

Viešoji įstaiga

60
61

Lietuvos rašytojų sąjungos
Viešoji įstaiga
leidykla
Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka

62

Kretingos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

63

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

64

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

65
66
67

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos specialiosios
kūrybos draugija „Guboja“
Nieko rimto

69

Kultūros tiltai

70

Šokio teatras „Dansema“

71

Lietuvos muzikos verslo
asociacija

Asociacija

72

Lietuvos muzikos verslo
asociacija

Asociacija

73

Lietuvos muzikos verslo
asociacija

Asociacija

74

Pamėginčius

Viešoji įstaiga

75

Užantis

Viešoji įstaiga

76

Nacionalinė vargonininkų
asociacija

Asociacija

77

Nieko rimto

79

Vilniaus Šv. Kazimiero
grigališkojo choralo studija
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga

Menų laboratorija bendruomenės saviraiškai II

Literatūra
Muzika
Literatūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Vytautas Viržbickas. Bulvės troškimas prasmingo
Dailė
buvimo
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
laimingi“
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Nėra mažų kūrėjų
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Dainiaus Gintalo poetinės prozos knygos
Literatūra
„Vienos vasaros giesmė“ leidyba
Kretingos rajono kultūros lauko specialistų
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
kompetencijų ugdymas renginių organizavimo
meno bendruomenės gebėjimų bei
srityje
kompetencijų ugdymas
„Atmintis“, skirtas Kretingos miesto įkūrėjo,
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Chodkevičiaus 400-osioms mirties metinėms
Jie kūrė Šilutę

Johno Miltono epinės poemos „Prarastasis
rojus“ (esminio sudėtinio nuosekliai parinktų
ištraukų teksto) leidyba
Trento Daltono romano „Visi mūsų tvaskantys
Viešoji įstaiga
dangūs“ vertimas ir leidyba
Valerios Luiselli romano „Dingusių vaikų
Viešoji įstaiga
archyvas“ vertimas ir leidyba
Neįgaliųjų bendruomenės muzikinės iniciatyvos
Asociacija
Lietuvos regionams
Uždaroji akcinė Beno Bėranto knygos „Bambukas yra lėėėtas“
bendrovė
leidyba
Lietuvių literatūros skaitymai Paryžiuje. II
Viešoji įstaiga
sezonas
Šiuolaikinio šokio spektaklio vaikams sukūrimas
Viešoji įstaiga
ir sklaida

68

78

Evaldo Tornau apsakymų knygos „Fain vyruko
mirtis“ parengimas ir leidyba
Steponas Januška ir grupė Studija. Kompaktinės
plokštelės „Nestabdom“ įrašymas ir leidyba
Henriko Gudavičiaus knygos „Čia tau ilgai reikės
gyventi“ leidyba

What's Next in Music?

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Šokis
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Lietuvos muzikos eksporto galimybių plėtra:
dalyvavimas tarptautinėje mugėje „Reeperbahn Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Festival“
Lietuvos muzikos eksporto galimybių plėtra:
dalyvavimas tarptautinėje mugėje „Tallinn Music Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Week“
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
Nenuobodžiauk!
edukacija
Skraidančių objektų dirbtuvės

Kompaktinės plokštelės „Aukštaitijos katedrų
vargonai. A. Šauklio vargonų dirbtuvių 30mečiui“ parengimas ir leidyba
Uždaroji akcinė Neringos Vaitkutės knygos „Klampynių kronikos
bendrovė
3“ leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Asociacija

Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2021 Muzika

Asociacija

Knygos „Aš neturėjau vaikystės“ išleidimas ir
sklaida

Literatūra

80

Taurus siekis

Viešoji įstaiga

Taurumą menantis akmuo

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

81

Literatūra ir menas

Viešoji įstaiga

Literatūros korida: pasaulis ir Lietuva

Literatūra

82

Šiaulių rajono turizmo ir
verslo informacijos centras

Viešoji įstaiga

Kryžių kalno vaizdų skaitmeninimas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

83

Menija

Viešoji įstaiga

84

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

85

Gelgaudiškio kultūros centras

86

Kino centras „Garsas“

87

Vilniaus dailės akademija

88
89
90

Anželikos Cholinos šokio
teatras
Anželikos Cholinos šokio
teatras
Anželikos Cholinos šokio
teatras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

91

Bazilisko ambasada

Asociacija

92

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

Tarptautinis festivalis „Muzikiniai Momentai“ ir
meistriškumo kursai
Konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės
istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“
Meno receptas VIII
Mano mokytojas kinas
Jaunojo dizainerio prizas 2021
Online mokymo platformos baleto
profesionalams sukūrimas
A|CH teatro spektaklių „Ana Karenina“ ir
„Otelas“ gastrolės į Kiniją
A|CH teatro spektaklių „Ana Karenina“ ir
„Idiotas“ gastrolės į Italiją
Ramūno Liutkevičiaus audiovizualios poezijos
knygos „Šokis įsuka šviesą“ (darb. pav.)
parengimas ir leidyba
Elvinos Baužaitės (sud.) knygos „Tiesa teatro
kūrybos žemėje. Knyga apie aktorių Vytautą
Anužį“ leidyba

Koncertinė įstaiga Kauno
santaka
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Biudžetinė
įstaiga

98

Gelmės

Viešoji įstaiga

99

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

100

Pikuolis

Asociacija

101

Amžių būtovė

Viešoji įstaiga

102

Amžių būtovė

Viešoji įstaiga

103

Rudaminos daugiafunkcinis
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

IX Tarptautinis etnokultūros festivalis „Vilnijos
kraštas - kultūrų paribys amžių tėkmėje“

104

Rudaminos daugiafunkcinis
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kultūra šiandien – menas IKT erdvėje

105

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

106

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

107

Biržų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

108

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

93
94
95
96
97

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Muzikinė programa „Šviesiam atminimui“
Ingmaro Bergmano knygos „Vilko valanda“
leidyba
Emilio Ciorano knygos „Kartėlio silogizmai“
leidyba
Leonardo Gutausko prozos knygos „Raudonoji
jūra“ leidyba
Lauryno Katkaus apysakų rinkinio „Nakvynė
Berlyne“ leidyba
Irinos Bogatyriovos knygos „Laisvės formulė“
vertimas ir leidyba
Paroda „Jidiše Vilne. Dingęs miestas“
Etninės kultūros programa festivalyje „Kilkim
žaibu XXI“
Ekskursijų ir paskaitų ciklas: XX I p. pusės
gyvenamųjų interjerų paveldas ir jo atkūrimo
galimybės
Suteikime seniems baldams naują gyvenimą.
Baldų restauravimo video mokymai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Dailė
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Dizainas
Šokis
Šokis
Šokis
Literatūra

Teatras
Muzika
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Kultūros paveldo projektai
Dizainas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą

Kerry Shawno Keyso knygos vaikams „Mikutis ir
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Mėnulis“ (dail. G. Purlytė) leidyba
Knygos „Nuo Apaščios lygumų iki Vilniaus kalvų.
Atsiminimai apie Algimantą Zurbą“ (sud. Laima Literatūra
Zurbienė) leidyba
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Bardų vasarojimas Biržuose
regiono kultūros ir meno skatinimas
Herkaus Kunčiaus romano „Kolūkio metraščiai“
Literatūra
leidyba

109

Vilniaus rotušė

Viešoji įstaiga

Jolanta Kyzikaitė. MASKARADAS

110

Jonavos rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Pasaulis Knygų terasoje

111

Radviliškio miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Jaunųjų menininkų reidas

112

Lindyhop.lt klubas

Asociacija

Tarptautinis tradicinio džiazo šokių ir muzikos
festivalis UPTOWN RHYTHM 2021

Šokis

113

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes
laimingi“

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

114

Lietuvos kultūros politikos
institutas

Viešoji įstaiga

Monumentaliosios dailės kūrinys Lietuvos
mokyklai

Dailė

115

Biudžetinė
Gelgaudiškio kultūros centras
įstaiga

Gelgaudiškio armonika 2021

116

Švenčionių r. Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centras

Biudžetinė
įstaiga

Atrask ir pažink savo krašto kultūrą

117

Muzikos projektai

Viešoji įstaiga

Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai. 3

Muzika

118

Mono Stereo Įrašai

Viešoji įstaiga

Jubiliejinė 15-oji Gatvės Muzikos Diena 2021

Muzika

119

Mono Stereo Įrašai

Viešoji įstaiga

FOJE muziejaus relokacija: ekspozicijos
instaliavimas, pritaikymas naujoms erdvėms

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

120

Žemaičių dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

XVI tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis

Muzika

121

Šokio teatras „Dansema“

Viešoji įstaiga

122

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

123

Gelmės

Viešoji įstaiga

124

Panevėžio teatras „Menas“

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinių dirbtuvių ciklas

125

Panevėžio teatras „Menas“

Biudžetinė
įstaiga

Imersinis spektaklis paaugliams „Pragaras“ pagal
Teatras
Dantės Aligjerio poemą „Dieviškoji komedija“

126

Džiazo šokių asociacija

Asociacija

127

Kauno miesto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

128

Panevėžio teatras „Menas“

129

Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

130

Klaipėda atvirai

Viešoji įstaiga

131

Smiltainis ir Ko

Uždaroji akcinė
Unikalaus piešimo albumo sukūrimas
bendrovė

Dailė

132

Rusų kultūros centras

Asociacija

Gintaro Patacko poezijos vertimas

Literatūra

133

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

134

Fotografinės Peržiūros

Viešoji įstaiga

Istoriniai raganų teismai Kupiškyje ir moterų
seksizmas 21 amžiuje
Projekto „Portfolio peržiūros“ tęsimas bei
vystymas

135

Kupiškio etnografijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinio šokio spektaklių vaikams sklaida
Lietuvoje
Kūrybinė - edukacinė programa vaikams
„Šviesos ir šešėlių žaismas“
Danielos Krien knygos „Meilė – sunkiausi
išbandymai“ vertimas ir leidyba

Tradicinių džiazo šokių atvirų online seminarų
ciklas
Lietuvos muzikinio kultūros paveldo tyrimai:
Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus
veiklai skirtos konferencijos surengimas ir
straipsnių rinkinio leidyba
Spektaklio „Musių valdovas“ sklaida regionuose
Senųjų amatų stovykla „Žygiuojant geležies
amžiaus žmonių pėdsakais“
Klaipėdos istorija: ką liudija archyvas

Karpiniai ir dabartis

Dailė
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Šokis
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Šokis

Muzika
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Fotografija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

136

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka

Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste

137

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

Rasos Aškinytės prozos knygos „Penkios istorijos
Literatūra
apie meilę su laiminga pabaiga“ leidyba

138

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga

139

Teatras Lulu

Viešoji įstaiga

140
141
142
143
144
145
146

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Tautodailininkų sąjungos
fondas
Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Tomokos Shibasaki romano „Pavasario sodas“
leidyba
Teatro edukacijų ciklas šeimoms pagal Donaldo
Biseto pasakas
Olgos Tokarczuk romano „Jokūbo knygos“
leidyba
Ramutės Skučaitės poezijos knygos vaikams
„Liepos mėnesį po liepa“ leidyba
Viliaus Kočiubaičio apsakymų knygos „Gydytojai
miršta kitaip“ leidyba
Signatarų žmonos. Moteris XX a. I pusėje
Undinės Radzevičiūtės romano „Gyvenimas
rūmuose ir kitur“ leidyba
Monografijos „Ipolitas Užkurnys“ paruošiamieji
darbai
Mindaugo Jono Urbono romano „Chameleonai
veidrodžiuose“ leidyba
Tautinių šokių kolektyvų bei ansamblių festivaliskonkursas „Klumpakojis“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Literatūra
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Literatūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Literatūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

147

Edukateka

Viešoji įstaiga

148

Tautodailininkų sąjungos
fondas

Viešoji įstaiga

149

Juzrema

150

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

151

Vilkaviškio kultūros centras

152

Šiaulių miesto kultūros
centras „Laiptų galerija“

153

Vilkaviškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

154

BALTO leidybos namai

Gabriela Cabezón Cámara knygos „Las Aventuras
Uždaroji akcinė
de la China Iron“ (darbinis pav. „Činos Airon
Literatūra
bendrovė
nutikimai“) vertimas, parengimas ir leidyba

155

BALTO leidybos namai

156

BALTO leidybos namai

157

BALTO leidybos namai

Knygos „Valdas Bandza“ spausdinimo darbai

Uždaroji akcinė Grupės Žalvarinis naujo akustinio albumo
bendrovė
įrašymas ir leidyba
Vidos Girininkienės parengtos knygos „Stasio
Viešoji įstaiga
Mikštos pasakojimas „Karas ir simpatija“ (1940
metų kovas–1946 metų gegužė)“ leidyba
Biudžetinė
V-asis Respublikinis liaudiškų šokių festivalis
įstaiga
„Pašok man savo šokį“
Biudžetinė
Dailės festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“
įstaiga
Sūduvių žemė: PA (si) likimai

Šiaulių miesto kultūros
centras „Laiptų galerija“
Panevėžio miesto dailės
galerija

Simon Stranger knygos „Leksikon om lys og
Uždaroji akcinė
mørke“ (darbinis pav. „Šviesos ir tamsos
bendrovė
enciklopedija“) vertimas, parengimas ir leidyba
Laura Lindstedt knygos „Ystäväni Natalia“
Uždaroji akcinė
(darbinis pav. „Mano draugė Natalija“) vertimas,
bendrovė
parengimas ir leidyba
Uždaroji akcinė Elizabeth Strout knygos „Olivija Kiteridž“
bendrovė
vertimas, parengimas ir leidyba
Biudžetinė
Sit venia verbo / Prašau žodžio
įstaiga
Biudžetinė
Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė
įstaiga
„Žmogus ir miestas 2021“

160

JJJAZZ

Viešoji įstaiga

Pilių irdvarų džiazo istorijos

161

Totorių kultūros centras

Viešoji įstaiga

Kūrybinė vasaros mokykla Trakuose

162

Trakų istorijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

3D - muziejus be sienų

158
159

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Muzika
Literatūra
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Literatūra

Literatūra
Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Fotografija
Muzika
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

163

Lietuvos archeologijos
draugija

Asociacija

164

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biudžetinė
įstaiga

165

Leidykla „Naujasis lankas“

Uždaroji akcinė
Memografai
bendrovė

166

Marijampolės krašto ir
Prezidento Kazio Griniaus
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Interjero tekstilė (rankšluosčiai)

167

Inovatyvūs kūrybiniai
projektai

Viešoji įstaiga

Gatvės menas suartina bendruomenes

168

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Su Vyčio ženklu

Dailė

169

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika

Architektūra

170

Kretingos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

171
172

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla
Šiaulių miesto kultūros
centras „Laiptų galerija“

Tęstinis projektas „Atgimę senieji archeologiniai
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
filmai“
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Tautodailininko Vytauto Masiulio tapybos darbų
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
katalogas
kultūrinis turizmas
Literatūra
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Interaktyvi ekskursija Kretingos dvaro parke, II
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
etapas
kūrimas
Vitos Vilimaitės Lefebvre Delattre romano „Kita“
Viešoji įstaiga
Literatūra
leidyba
Biudžetinė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Tradiciniai menai: akvarelė ir IT įrankiai
įstaiga
iniciatyvos
Uždaroji akcinė Tėčio vaidmens vaiko gyvenime stiprinimas
Literatūra
bendrovė
knygų pagalba

173

Idea euras

174

Marijampolės Trečiojo
amžiaus universitetas

175

Dzūkijos nacionalinio parko ir
Biudžetinė
Čepkelių valstybinio gamtinio
įstaiga
rezervato direkcija

176

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Biudžetinė
įstaiga

35-osios Tradicinės Panevėžio lėlių vežimo
teatro vasaros gastrolės su vežimu po Lietuvą

177

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Biudžetinė
įstaiga

Panevėžio lėlių vežimo teatro renginių ciklas
„Vežimu aplenkiant laiką“

178

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Biudžetinė
įstaiga

179

Gelmės

Viešoji įstaiga

180

Domus alba

Viešoji įstaiga

Tradicinių Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros
gastrolių filmo sukūrimas
Katerinos Tučkovos knygos „Baltųjų Karpatų
raganos“ vertimas ir leidyba
Jaunųjų menininkų sambūris Kuliuose - penktasis
SOFIJOS festivalis

181

Kupiškio rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

HO skulptūros, prabylančios autoriaus balsu

182

Mažoji guboja

Viešoji įstaiga

Renginių ciklas „BE RAMPOS“

183

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

184

Teatras vaikams „Pradžia“

Viešoji įstaiga

185

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

Reprezentacinio M. K. Čiurlionio kūrybos leidinių
Dailė
komplekto parengimas ir leidyba
Teatralizuotas koncertas 0-2 m. amžiaus vaikams
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
„Tas pasaulis“
Teatrinė stovykla „Laukmės“ socialinę ir tautinę
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
atskirtį patiriantiems jaunuoliams

186

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

XVI tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije
kolokola“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

187

Terra publica

Andri Snærio Magnasono (Andri Snær
Magnason) knygos jauniesiems paaugliams
„Tímakistan“ vertimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

188

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Lietuvių autoriai vaikams 2021

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

189

Teatras vaikams „Pradžia“

Ankstyvojo ugdymo teatrinė programa lietuvių
liaudies pagrindu

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Asociacija

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga

Laukiam, sveteliai, mes Jūsų

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Respublikinis folkloro festivalis „Subatėlės
vakarėly...“ skirtas Marijos Gimbutienės ir
Marcinkonių kaimo etnografinio ansamblio
jubiliejiniams metams

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Teatras
Literatūra
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

190

Žiemos žodžiai

Viešoji įstaiga

191

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

192

Šeiko šokio teatras

Viešoji įstaiga

193

Žalingi Įpročiai

Bendrija

194

Regionų kultūrinių iniciatyvų
centras

Asociacija

195

Šeiko šokio teatras

Viešoji įstaiga

196

Vilkaviškio kultūros centras

197

Alytaus miesto teatras

198

Lindyhop.lt klubas

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Asociacija

Tradicinė
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo religinė
parapija
bendruomenė
ar bendrija
Vilniaus istorinės
Asociacija
rekonstrukcijos klubas
Naujosios Vilnios įgula
Lietuvių liaudies
Asociacija
instrumentinės muzikos
draugija „Kanklės“
Alytaus lėlių teatras
Viešoji įstaiga
„Aitvaras“

Tekstai TV: poezija regionuose

Literatūra

XXI vaikų ir jaunimo etninės kultūros mokykla
„Tradicija“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Šokio spektaklio sukūrimas ir kūrybinės šokio
dirbtuvės (jungtinė Lietuvos - Prancūzijos šokio
programa „KlaipeDAnse“)
Roe Deers dvigubas albumas „Songs Of Deers
With Dears“ (darbinis pavadinimas)
Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 30-ies metų
veiklos kelias
Šiuolaikinio šokio projektas „MIKADO“ (darbinis
pavadinimas)
III-asis Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis
„Vilkaviškio dūdos“
Spektaklio vaikams „Ku ku kur tu?“ sukūrimas ir
sklaida
Lietuvos muzikinių džiazo grupių koncertų online
tiesioginių transliacijų ciklas „Swing Online“

Šokis
Muzika
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Šokis
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
Muzika

Parubežio kryžkelės

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Apie Vilnių, Vilniaus kraštą ir ne tik...

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

XV Nacionalis Jono Švedo konkursas - 2021

Muzika

Slibinas + abrakadabra = princas

Teatras

Viešoji įstaiga

Knygos Brailiu paaugliams 2021

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Viešoji įstaiga

Dvylikos svečių lauktuvės

Viešoji įstaiga

(Ne)Matomi

Brailio knyga

Viešoji įstaiga

Knygelės Brailiu mažiesiems su taktilinėmis
spalvotomis iliustracijomis 2021

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

207

Birštono kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Sakralinės muzikos festivalis „Gaudete,
Birštonas“

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

208

Studija „Versus“

Viešoji įstaiga

209

Visagino atspindys

Viešoji įstaiga

210

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

211

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

212

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

213

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Kornelijus Platelis „Korijantys veidrodžiai“

Literatūra

214

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Valdo Papievio romanas „Ėko“

Literatūra

215

Biržų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Aukštaitijos armonika X tarptautinėje folkloro
šventėje „Pragyda gyda“

216

Biržų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Neįgaliųjų teatrų festivalis „Gerumo sparnai“

199

200

201
202
203
204
205
206

Brailio knyga
Alytaus lėlių teatras
„Aitvaras“
Alytaus lėlių teatras
„Aitvaras“

Astrida Petraitytė „Gyvenimas Paprūsėje
siaučiant istorijos vėjams: Martyno Peteraičio
dienoraščiai“
XVI tarptautinis monospektaklių festivalis
„Atspindys“
Czesławo Miłoszo romano „Valdžios užėmimas“
vertimas ir leidyba
Vytauto Balsio romanas paaugliams
„Liepsnojantis kalavijas“
José Saramago „Apie neatrastą salą“ (O Conto
da Ilha Desconhecida)

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Teatras
Literatūra
Literatūra
Literatūra

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

217

218
219
220
221
222
223
224
225
226

227
228
229
230
231

Lietuvos aklųjų biblioteka
Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka
Kultūros centras Dusetų
dailės galerija
Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka
Lietuvos bibliotekininkų
draugijos Pakruojo skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Grožinės literatūros prieinamumo didinimas
įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti
asmenims VI

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Neparašyti tekstai

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Biudžetinė
įstaiga

Sartų fotovasara - 2021

Biudžetinė
įstaiga

Biržų krašto siluetai

Pakruojo krašto bažnyčios - dvasingumas,
kultūros paveldas ir istorija
Biudžetinė
Rytų Prūsijos technikos naujovės: kai ugninė
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
įstaiga
mašina užkuriama
Mobilios kultūros vertybių tyrimų laboratorijos
Meno kūrinių tyrimai
Mažoji bendrija
veiklos vystymas
Russelo Shorto knygos „Amsterdamas: pasaulio
Gelmės
Viešoji įstaiga
liberaliausio miesto istorija“ vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Kretingalės kultūros centras
Šiaudinis amfiteatras
įstaiga
Rokiškio rajono savivaldybės
Biudžetinė
Kunigo ir švietėjo Jono Katelės takais ( 190 Juozo Keliuočio viešoji
įstaiga
osioms gimimo metinėms)
biblioteka
Biržų rajono savivaldybės
Biudžetinė
„Teigiantis gyvenimą“ (Baliui Sruogai - 125)
Jurgio Bielinio viešoji
įstaiga
biblioteka
Uždaroji akcinė
Alma littera
Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas 2021
bendrovė
Rokiškio rajono savivaldybės
Biudžetinė
Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku
Juozo Keliuočio viešoji
įstaiga
biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės Biudžetinė
„Istorijų kambariai“ Naujosios Vilnios
centrinė biblioteka
įstaiga
bendruomenei
7 meno dienos

Asociacija

Viešoji įstaiga

Dailės stebėsena ir analizė
Lietuvių liaudies pasakos „Katinėlis ir gaidelis“
leidimas. Tekstas – tautosakos rinkėjo Mato
Slančiausko, iliustracijos – dailininkės Aspazijos
Surgailienės linoraižiniai
Vokalinių ansamblių festivalis „Saulėti viražai
2021“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Literatūra
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Literatūra
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Dailė

232

Retas paukštis

Viešoji įstaiga

233

Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras

Biudžetinė
įstaiga

234

Jonavos rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Miesto skaitiniai

235

Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros galimybių langas Kauno rajone

236

Kupiškio rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai:
interaktyvus žemėlapis

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

237

7 meno dienos

Viešoji įstaiga

Šokio meno stebėsena ir analizė

Šokis

238

Mamos žurnalas

Uždaroji akcinė
Knygų žiurkės prieš kompiuterių peles
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

239

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Knygrišystė knygų žemėje

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

240

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinės vaikų ir suaugusiųjų
armonikininkų varžytuvės

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

241

Lietuvos nacionalinis muziejus

Daiktų istorijos

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

242

7 meno dienos

Fotografijos meno stebėsena ir analizė

Fotografija

Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga

Literatūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

243

Gargždų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Interaktyvi ekskursija I. Simonaitytės
memorialiniame muziejuje

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

244

7 meno dienos

Viešoji įstaiga

Muzikos stebėsena ir analizė

Muzika

245

R. Paknio Leidykla

Individuali
įmonė

Mūro Istorijos iš Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos

Fotografija
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

246

Medinės dūdos

Viešoji įstaiga

VIII-asis tarptautinis dūdmaišininkų
SUSIPŪTIMAS

247

7 meno dienos

Viešoji įstaiga

Tarpdisciplininio meno stebėsena ir analizė

Tarpdisciplininis menas

248

Medinės dūdos

Viešoji įstaiga

Senųjų kanklių šventės

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

249

Marijampolės miesto
dailininkų ir dailės pedagogų
klubas „Žvilgsnis“

Asociacija

Naujoji bokštų šviesa ir sklaida

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

250

Tytuvėnų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tytuvėnai už 11 000 kapų grašių

251

Ukmergės kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

252

Šeiko šokio teatras

Viešoji įstaiga

253

Lietuvos architektų sąjungos
viešoji įstaiga „Architekto
Gedimino Baravyko“ fondas

Viešoji įstaiga

Lietuvos „Architektūros riterio“ ordino laureatų
duomenų bazės sukūrimas

Architektūra

254

7 meno dienos

Viešoji įstaiga

Teatro meno stebėsena ir analizė

Teatras

255

Raseinių krašto istorijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

256

Kauno rajono Ramučių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

257

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros edukacija „Knygos istorija: nuo rašto
ištakų iki ekslibriso“ (tęstinis projektas)

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

258

Vikinma

Viešoji įstaiga

Edukacinis užsiėmimas vaikams ir jaunimui
„Tapk senovės kariu“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

XLVI festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“

Muzika

259

260
261

Klaipėdos miesto
savivaldybės koncertinė
įstaiga Klaipėdos koncertų
salė
Lietuvos muzikų rėmimo
fondas
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Smetoninės. Ukmergės kraštui ir Lietuvai.
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
Video ciklas „Šokis plius miestas“ pajūrio regione
aplinkos sinergija

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Žemaičių tautinis kostiumas. Tradicija ir dabartis
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Roko matrica: 3x3x3
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

Labdaros ir
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 30-mečio patirtis Muzika
paramos fondas
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
Biudžetinė
Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
įstaiga
kūrybingai
didinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Biudžetinė
Poetinis Alfonso Keliuočio ruduo (110-osioms
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
įstaiga
gimimo metinėms)
kultūrinis turizmas
Dvikalbės knygos „Antanas Mončys. 100
Viešoji įstaiga
Dailė
fragmentų iš tėvo ir sūnaus gyvenimo:
prisiminimai ir darbai“ išleidimas
Edukacinė programa vaikams ir jaunimui Kuršių
Viešoji įstaiga
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
marių žuvys
Dokumentinis filmas „In search of silence“
Asociacija
Kultūros paveldo projektai
(Beieškant tylos)

262

Rokiškio rajono savivaldybės
J. Keliuočio viešoji biblioteka

263

Aukso žuvys

264

Vikinma

265

Paliesiaus dvaro asociacija

266

Dvimiesčio kulka

Viešoji įstaiga

TERITORIJA - KAUNAS / gatvės fotografija

Fotografija

267

Terra Publica

Viešoji įstaiga

„Boy in a Dead End“ („Berniukas akligatvyje“)
leidyba lietuvių kalba

Literatūra

268

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

269

Šatrijos Raganos bendrija

Asociacija

270

271

Koncertinė įstaiga Vilniaus
miesto savivaldybės choras
„Jauna muzika“
Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus žemėlapių portalo
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
atnaujinimas – jūrlapiai iš H. Šojaus žemėlapių
kūrimas
rinkinio
Nauji XIX a. rašytojos Sofijos Tyzenhauzaitės
kūrinių vertimai iš prancūzų kalbos – lietuviškų Kultūros paveldo projektai
knygų bibliotekoje

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvių chorinės muzikos sklaida regionuose

Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Monografija „Žygimanto Augusto gobelenai.
Istorija ir vaidmuo“

Dailė

Viešoji įstaiga

Alesiaus Razanovo poezijos knygos sudarymas,
vertimas ir leidyba

Literatūra

15min knygos

Literatūra

Internetinių paslaugų plėtra Kelmės krašto
muziejaus svetainėje

Kultūros paveldo projektai

Paslaptingas Adomo sodas

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

272

Leidykla Hieronymus

273

15min

274

Kelmės krašto muziejus

275

Kupiškio etnografijos
muziejus

Akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

276

Susiję

Viešoji įstaiga

Pulsas

Teatras

Asociacija

Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55mečiui

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Asociacija

Pražydo jurginai Žeimely

277
278

Lietuvos tautodailininkų
sąjunga
Žeimelio bendruomenės
centras

279

Stasio Vainiūno namai

Asociacija

Dainuoju Lietuvą (Just. Marcinkevičius)

280

Sielos harmonija

Viešoji įstaiga

Kūrybiniai šeimadieniai

281

Lietuvos tautodailininkų
sąjunga

Asociacija

Respublikinė tautodailininkų juvelyrų paroda,
skirta LTS 55-mečiui

282

Mintis

Uždaroji akcinė Annos Brzezińskos apysakos apie Jogailaičių
bendrovė
karalaites „Vavelio dukterys“ vertimas
Xu Hongci knygos „Nei viena siena nėra per
Uždaroji akcinė aukšta“ (angl. No Wall Too High: One Man’s
bendrovė
Extraordinary Escape from Mao’s Infamous
Labour Camps) leidyba
XVIII tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių
Viešoji įstaiga
Kalėdos Lietuvoje“
Respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių
Biudžetinė
vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje
įstaiga
2021“
Uždaroji akcinė Czesławo Miłoszo esė rinkinio „Pradedant nuo
bendrovė
mano gatvių“ vertimas ir leidyba

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Literatūra

283

Mintis

284

Slavų tradicinės muzikos
mokykla

285

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras

286

Mintis

287

Be vargo

Mažoji bendrija „Vasaros susitikimai“ Nidoje

Literatūra

288

Teatras Meno Fortas

Viešoji įstaiga

Teatras

289
290
291
292

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos
centras
Tautodailininkų sąjungos
fondas
Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka
Panemunių regioninio parko
direkcija

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Spektaklio „43200 sekundžių“ sukūrimas

Literatūra

Muzika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Literatūra

Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
susipažinkime (2021)
bendruomenių iniciatyvos
Monografijos „Alvyra Žemaitienė“ paruošimas ir
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
spausdinimas

Biudžetinė
įstaiga

Šviesos parnešti, gera padaryti

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Biudžetinė
įstaiga

Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

293

Renginių sala

Viešoji įstaiga

Baltijos vėjas

Muzika

294

Panevėžio muzikinis teatras

Biudžetinė
įstaiga

Laisvė šaukia

Muzika

295

Visagino atspindys

Viešoji įstaiga

VII tarptautinis festivalis „Druskininkų vasaros
teatro sankryža“

Teatras

296
297
298
299

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras
Sankt Peterburgo-Varšuvos
senasis traktas
Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka
Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Telšių skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis folkloro festivalis „Kupolyna“

Viešoji įstaiga

ART‘U (Legendos. Prabilęs paveldas)

Biudžetinė
įstaiga

Atsakinga partnerystė: EKO šventės

Asociacija

Iš Džiugo sakmių

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

300

Visagino atspindys

Viešoji įstaiga

Manyje dabar visai kita ugnis.....

Teatras

301

Amžių būtovė

Viešoji įstaiga

Palangos amatai praeityje ir šiandien

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

302

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

X respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
atlikėjų konkursas-festivalis „Tradicijų
paveldėtojai“

303

Klaipėdos miesto
savivaldybės koncertinė
įstaiga Klaipėdos koncertų
salė

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų
muzika“

304

Liinter sounds

Individuali
įmonė

Jaunųjų vietos talentų įgalinimas „Liinter
Sounds“ garso įrašų studijoje

305
306

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos
Viešoji įstaiga
centras
Rytų Europos
Viešoji įstaiga
bendradarbiavimas

Teatro dirbtuvės – atgiję paveikslai (2021)
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo Ukrainoje
įprasminimas

Muzika
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas

307

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai: senos
formos - nauji pavidalai / 2

308

Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrija

Bendrija

Žiedai tarp žiedų

309

Septynios akimirkos

Viešoji įstaiga

Aukštaitijos tradicinės virtuvės paslaptys Pažinkime savo krašto patiekalus

Kretingos rajono kultūros
centras
Lietuvos tautodailinkų
sąjungos Dzūkijos skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Koncertų ciklas „Susitikimai su klasika...“

312

Džiazo šokių asociacija

Asociacija

313

Žiemos žodžiai

Viešoji įstaiga

314

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės „DIALOGAS“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

315

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

Kūrybinė stovykla „ANIMA UNA“

Tarpdisciplininis menas

316

Actus magnus

Viešoji įstaiga

Projektas „Kitokios pasakos apie karalaitę ir
drakoną“

Literatūra

317

Ukmergės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Paprastai nepaprasti susitikimai

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

318

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Auksinė eilėraščių kolekcija

Literatūra

319

Ukmergės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Susitikime operoje

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

320

Alytaus miesto teatras

Spektaklio „Tylėja“ sukūrimas ir sklaida

Teatras

321

Alytaus miesto teatras

Spektaklio „PUF“ sukūrimas ir sklaida

Teatras

310
311

Asociacija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Karpiniais iliustruota knygelė vaikams
„Dabarcinės pasakos“
Atvirų edukacinių paskaitų, diskusijų, seminarų,
muzikinių-šokių vakaronių ciklas „Age of jazz –
Džiazo amžius“
V. F. Kiurė trumposios prozos knygos „Rožynas“
išleidimas

Fotografija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
Literatūra

322

Šakių kultūros centras

323

Ukmergės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

326

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai

327

Mažeikių muziejus

328

Alma littera

Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė

Kraštiečio dailininko Vlado Lisaičio dovanoto
rinkinio įprasminimas
Paolo Giordano romano „Užgrobti dangų“
leidyba

Biudžetinė
įstaiga

Naujos ekspozicijos įrengimas: „Nesvarbių“
istorijų ir naujų auditorijų prisijaukinimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

XXI tarptautinis gatvės teatrų festivalis
„Šermukšnis“

Teatras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Edukacinis gyvosios istorijos projektas
„Smetoniškos mindauginės“
Vitos Pukštaitės-Bružės metalo meno paroda
„Vieta po saule“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

IX Klaipėdos knygų mugė

Literatūra

Virtualiomis pėdomis po Mūšos kraštą

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

URBAN˙/ Poetry

Tarpdisciplininis menas

324
325

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

340
341

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus
Klaipėdos miesto
savivaldybės kultūros centras
Žvejų rūmai
Šiaulių kultūros centras

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka
Pakruojo rajono savivaldybės
Biudžetinė
Juozo Paukštelio viešoji
įstaiga
biblioteka
Akcinė
15min
bendrovė
Pakruojo verslo informacijos
Viešoji įstaiga
centras
Lietuvos tautodailinkų
Asociacija
sąjungos Dzūkijos skyrius
Uždaroji akcinė
AMK
bendrovė
Pakruojo rajono savivaldybės
Biudžetinė
Juozo Paukštelio viešoji
įstaiga
biblioteka
Prienų Justino
Biudžetinė
Marcinkevičiaus viešoji
įstaiga
biblioteka
Zarasų rajono savivaldybės
Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga

342

Artoteka

Viešoji įstaiga

343

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka

344

Sedos Vytauto Mačernio
gimnazija

345

Eglės leidykla

346

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras 190157290

Biudžetinė
įstaiga
Akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga

Etnografinių renginių ciklas „Mes turime kuo
didžiuotis 2“

Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis
„Percussion Ukmergė 2021“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

Biudžetinė
įstaiga

V-as XXI a. neskubėjimo ciklas Upė
Nendrinės skulptūros Gintaro įlankoje,
Juodkrantėje

1935 m. Pakruojo štetlas
Fotografijos paroda „Tautodailė šiuolaikinio
fotografo akimis“
Vertingų šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių
jaunimui leidyba skaitmeniniu audioformatu
Pakruojo sinagoga: atminties takais...

Atgaiva sielai
II Kamerinės muzikos orkestrų festivalis

Literatūra

Dizainas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikų globos
namuose kartu su senjorais „Kūrybos
džiaugsmas“ 2020 m.

Tarpdisciplininis menas

Knygos laboratorija

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Renginių ciklas, skirtas poeto Vytauto Mačernio
100-osioms gimimo metinėms paminėti „Tu,
žmogau, gyvenimo išsiilgęs amžino, neamžinas
esi“
Antano Stanevičiaus fotografijų albumas „Abipus
tūkstantmečių slenksčio“
Respublikinis vokalinių ansamblių festivalis konkursas „Dainų sodai“

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
Fotografija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

347

Tauragės rajono savivaldybės
Biudžetinė
Birutės Baltrušaitytės viešoji
įstaiga
biblioteka

ŠUBERTINĖ: knygos leidyba

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

348

Menų terasa

Viešoji įstaiga

Kraštovaizdžio dizaino privačiuose soduose
atvėrimas visuomenei

Architektūra

349

Telšių rajono savivaldybės
Nevarėnų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kalbame viena- meno kalba

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

Užsienio literatūros klasikos leidyba
Uždaroji akcinė skaitmeninių audioknygų formatu (Projekto
bendrovė
tęsinys, 2 dalis, Harper Lee „Eik ir pastatyk
sargybinį“)
Biudžetinė
Vaikų muzikos diena
įstaiga
Vanessos Walder knygoje „Die Unausstehlichen
Viešoji įstaiga
& ich. Freunde halten das universum
zusammen“ vertimas ir leidyba

350

AMK

351

Koncertinė įstaiga Kauno
valstybinė filharmonija

352

Terra publica

353

Trakų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

354

Biržų kultūros centras

355

Tauragės kultūros centras

356

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

357

Alma littera

Uždaroji akcinė
Donnos Tartt romano „Mažasis draugas“ leidyba Literatūra
bendrovė

358

Nevarėnų bendruomenė
„Ratas“

Asociacija

Nevarėnai- praeities ir dabarties fotografijose

359

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Klasikinės muzikos ir džiazo sklaidos projektas
„Labas, muzika!“

360

Šiuolaikiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

XIII Jaunojo tapytojo prizas

Dailė

361

Jono Meko vizualiųjų menų
centras

Viešoji įstaiga

Dano Aleksos ir Remigijaus Treigio bendra
kūrybos paroda „Manila is Calling your name“

Tarpdisciplininis menas

362

Kitos knygos

Uždaroji akcinė Grožinės literatūros audioknygų asortimento
bendrovė
plėtimas ir pateikimas visuomenei

Literatūra

363

Kultūros leidinys „Nemunas“

Viešoji įstaiga

Vizualiųjų menų galerija namuose

Dailė

364

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Pakeleivingi

Teatras

365

Euroregiono Ežerų kraštas
direktorato biuras

Viešoji įstaiga

Ežerų krašto regiono kino lokacijų pristatymas
kino rinkai

366

Kupiškio rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

367

Lietuvos aklųjų biblioteka

368

Anykščių kultūros centras

369

Klaipėdos publika

370

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Pokalbiai ant vandens
XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės
kraštas“
Tauragės regiono kultūros darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
Isorijos atspindžiai iš praeities

Literatūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Teatras
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Atviras Kupiškio informacinis srautas - AKIS 2021 regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Tarp tradicijos ir modernumo: 55 metai su
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
Brailio raštu
bendruomenių iniciatyvos
Pėdos

Šokis

Viešoji įstaiga

Kovo 11-osios minėjimas ir socialinė akcija
„Laukiantis bilietas“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Vilkaviškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Mėgėjiško teatro vakarai „Po paupio gluosniais“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

371

Kultūros leidinys „Nemunas“

Viešoji įstaiga

Daugiaveidė privati biblioteka

Literatūra

372

Baroko operos teatras

Viešoji įstaiga

Žymiausios Baroko mokyklos ir jų atstovai

Muzika

Viešoji įstaiga

XX tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje
2021“

Muzika

373

Baritonų trio

Biudžetinė
įstaiga

Dėmesio! Dvi kartos traukinyje

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Vaistai iš klėtelės

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

376

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji
biblioteka
Pakruojo rajono Žeimelio
darželis-daugiafunkcis
centras „Ąžuoliukas“
Vilniaus rotušė

377

Terra Publica

Viešoji įstaiga

378

Raseinių Marcelijaus
Biudžetinė
Martinaičio viešoji biblioteka įstaiga

374
375

379
380

Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešoji
biblioteka
Ignalinos rajono kultūros
centras

Viešoji įstaiga

Aistė Kisarauskaitė. Gyvenkime kaip atviruke
Davido Yoono knygos
Frankly in love (galimas pavadinimas „Frenko
meilė“) leidyba lietuvių kalba
(Ne)Išnykusio Paserbenčio kultūrinės atmintys

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Poetinė išpažintis Neringai: Edmundo Atkočiūno
Literatūra
poezijos rinktinės leidyba

Biudžetinė
įstaiga

Floristų rezidencija

Kaišiadorių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Skambėkit, mūsų dainos

382

Šiuolaikiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

Šiaurė

383

Palangos miesto savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos 2

384

Palangos miesto savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Kūrybinis žvilgsnis į rytojų 2

385

Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Kultūrinis maršrutas: Literatūrinis Rokiškio
kraštas

386

Alma littera

Uždaroji akcinė Colson Whitehead romano „Nikelio berniukai“
bendrovė
leidyba

387

Švenčionėlių miesto kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

389

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

381

388

Tarpdisciplininis menas

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Biudžetinė
Kirtimų kultūros centras
įstaiga

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Dailė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Literatūra

Tradicinė Joninių šventė Švenčionėliuose

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai gobelenai. Nauji
įsigijimai ir atribucijos

Dailė

„Sonic Vilnius“ vystymas

Tarpdisciplininis menas

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
Respublikinis armonikierių festivalis „Pas Jonus“ paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
Asmenybės: praeitis, dabartis, ateitis
patirtys

390

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

391

Meno bangos

Viešoji įstaiga

392

Leidykla „VAGA“

Uždaroji akcinė Sandros Bernotaitės romano „Akys chimeros“
bendrovė
leidyba

393

Vikinma

Viešoji įstaiga

Tytuvėnų I-III a. Kuršių Pilkapyno III pilkapio I
kapo moters kostiumo rekonstrukcija

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

394

Meno bangos

Viešoji įstaiga

Menininkų rezidencija „Kultūra ir gamta“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

395

Vikinma

Viešoji įstaiga

Patiekalai prieš 1000 metų

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

396

Pakruojo rajono savivaldybės
Biudžetinė
Juozo Paukštelio viešoji
įstaiga
biblioteka

Edukacinė kelionė į Vaikų knygos šventę

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

397

Biudžetinė
įstaiga

Juokiasi ir verkia zanavykai

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Šakių kultūros centras

Literatūra

398

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

Lietuvos kompozitoriaus Leono Somovo kūrinio
liaudies dainų ir dvasinių eilių pagrindu
sukūrimas ir pristatymas

Muzika

399

Panevėžio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Praeities ir dabarties sintezė

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

400

Alma littera

401
402

Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka
Šiaulių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Uždaroji akcinė
Knygų skaitymas video formatu
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga

Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: šviežia
knyga (II)

Biudžetinė
įstaiga

Baltų geokupolas Kuršėnų parke – netradicinė
bibliotekos erdvė
Ekspozicijos „Senasis Skuodo motobolas atveria
praeities ir dabarties labirintus“ interaktyvus
atnaujinimas

403

Skuodo muziejus

Biudžetinė
įstaiga

404

Šiuolaikiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

405

Švenčionėlių miesto kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

406

407

Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešoji
biblioteka
Rokiškio turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Bonsai stiklo sodas

Dailė

Regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų
festivalis „Ant Sarios krantų“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Edžio Jurčio fotografijų albumo leidyba ir
kūrybos pristatymas

Fotografija

Rokiškio TTAIKC teikiamų paslaugų
optimizavimas – elektroninės suvenyrų
parduotuvės sukūrimas
Mažosios Lietuvos kostiumo ir kulinarinio
paveldo pristatymas Drevernos bendruomenei

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

408

Vikinma

Viešoji įstaiga

409

Kelmės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinio jaunimo keliu

Biudžetinė
įstaiga

Vaikai – vaikams: įtraukaus pažinimo ugdymas
muziejuje

Biudžetinė
įstaiga

Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių literatūroje TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
įtaka šiuolaikinei visuomenei
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Biudžetinė
įstaiga

Kretinga skaito: kūrybos žolynų brydė

410

411

412

Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešoji
biblioteka
Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešoji
biblioteka

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

413

Klojimo teatro draugija
„Gegnė“

Asociacija

Klojimo teatrų festivalis

414

Telšių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Gyvos muzikos koncertų ciklas „Vandens
muzika“ 2021

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

415

Tytuvėnų festivalis

Viešoji įstaiga

XVIII Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis

Muzika

416

Meno parkas

Viešoji įstaiga

Jaunieji. Žalia sąmonė. 2021

Dailė

417

Meno parkas

Viešoji įstaiga

Galerijos „Meno parkas“ videokanalas - MPV.
2021

Dailė

418

Meno parkas

Viešoji įstaiga

„Das Kabinet“ („Daktaro Kaligario kabinetas“)

Dailė

419

Panevėžio apskrities
Biudžetinė
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
įstaiga
viešoji biblioteka

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

420

Meno parkas

Viešoji įstaiga

Pasirengimas Marinos Abramovič parodai Kaune Tarpdisciplininis menas

421

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Trakų Karališkajam teatrui - 30

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Edukacinis užsiėmimas „Kelmės dvaro svirno
kaukai“

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Viešoji įstaiga

Eteris. 2021

Tarpdisciplininis menas

Ignalinos krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Piešk spalvink pažink

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

427

Meno parkas

Viešoji įstaiga

Rimvidas Jankauskas–Kampas. Monografija

Dailė

428

Teatro ir kino informacijos ir
edukacijos centras

Viešoji įstaiga

429

Keturiasdešimt Totorių kaimo
Asociacija
totorių bendruomenė

430

Vikinma

Viešoji įstaiga

431

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

432

Aukso žuvys

Viešoji įstaiga

433

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

434

Open Minds

Viešoji įstaiga

435

Alma littera

Uždaroji akcinė Susannos Clarke romano „Džonatanas
bendrovė
Streindžas ir ponas Norelis“ leidyba

Literatūra

436

Palangos kultūros ir jaunimo
centras

Biudžetinė
įstaiga

Menų festivalis vaikams „Kurhauzo nykštukas“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

437

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinė Lietuvos kaligrafija „Sielos
paveikslas“, paroda skiriama Vytauto Mačernio
100-osioms gimimo metinėms

Dailė

438

BALTO leidybos namai

Uždaroji akcinė Gabrielės Štaraitės knygos apie Palangą
bendrovė
parengimas spaudai ir leidyba

439

Linkuvos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Ona Vaškaitė-Bluzmienė: tautosakos kelias ir
sklaida

440

Utenos turizmo informacijos
centras

Viešoji įstaiga

Su žirgeliu tarp Utenos ir Zarasų

441

Rieduliai

Viešoji įstaiga

Artūro Jendovickio knygos „Privatus miesto
peizažas“ parengimas ir leidyba

Fotografija

442

Ignalinos rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Kūrybinio rašymo stovykla jaunimui „Pasakoja
tekstai“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

443

Alytaus kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos išeivijos dailės atodangos: Vytautas
Kasiulis (1918–1995) – nuo Simno iki Paryžiaus

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

444

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vasaros kūrybinė-pažintinė studija „Po karūnos
ženklu“ socialinės globos namų vaikams

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

445

Trakų kultūros rūmai

Burkimės protėvių žemėje

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

422

Kauno rajono Raudondvario
kultūros centras

423

Ignalinos krašto muziejus

424

Kelmės krašto muziejus

425

Meno parkas

426

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Viešoji įstaiga

Vaikų chorų festivalis „Vaikystės ritmu“

Virtuali pažintis

Režisieriaus ir kompozitoriaus Heinerio
Goebbelso knygos „Nebuvimo estetika” leidyba. Teatras
I etapas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Vilniaus krašto totorių senovinių rankraščių
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
pristatymas visuomenei
užsienyje
Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Spaudžiam
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
sūrį“
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Atviros kultūros festivalis „Laumių pieva 2021“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kotrynos Zylės knygos „Nelabai baisios istorijos“
Literatūra
išleidimas
Aleksandras Bogomazovas. Kūrybinė
Dailė
laboratorija. Paroda iš Ukrainos nacionalinio
dailės muziejaus ir Menų arsenalo rinkinių
Meninio dueto Pakui Hardware (Ugnius Gelguda
Tarpdisciplininis menas
ir Neringa Černiauskaitė) pristatymas solo
parodoje Vokietijoje ir Italijoje

Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

446

447
448

Švenčionių miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Tauragės rajono savivaldybės
Biudžetinė
Birutės Baltrušaitytės viešoji
įstaiga
biblioteka
Kauno jaunimo žiniasklaidos
Asociacija
centras

Švenčionių miesto kultūros centro liaudiškos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
muzikos kapelos „Kaimynai“ Švenčionių krašto
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
autentiškų lietuvių liaudies dainų CD kompaktinė
užsienyje
plokštelė „Pilkos bitules“
Lėlių teatrų festivalis „Džiugena“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

Kūrybinė laboratorija „Jaunas žmogus XXI
amžiuje“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

449

BALTO leidybos namai

Uždaroji akcinė Rimos Karalienės romano „Irklais iki Niagaros
bendrovė
krioklio“ parengimas spaudai ir leidyba

450

Lietuvos aklųjų biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

451

Džiazo namai

Viešoji įstaiga

452

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Daugiakultūrinis kaleidoskopas

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

453

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Baltų ženklų simboliai ir vaizdiniai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

454

Šokio teatras „Judesio erdvė“ Viešoji įstaiga

Šokio ir judesio spektaklio „DÉBUT“ sklaida
vakarų Lietuvos regione

Šokis

455

Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Nepaprastos istorijos

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

456

Lietuvos jūrų muziejus

Biudžetinė
įstaiga

457

Paliesiaus dvaro asociacija

Asociacija

458

Lietuvos jūrų muziejus

459

Lietuvos jūrų muziejus

460

Lietuvos jūrų muziejus

461

Lietuvos jūrų muziejus

462

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Pagėgių savivaldybės Vydūno Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Tarp kartų – be sienų: metodinės bazės ir
mokymo(si) priemonių sukūrimas senjorų su
regos sutrikimais užsienio kalbos mokymui(si)
Tradicinis Tarptautinis festivalis „Nida Jazz
Maratonas“

Meninė-edukacinė instaliacija „Gyvybei –
rūpestį!“
Paliesiaus meno laboratorija: Kartu rinkimės
gyvenimo spalvas
Knygos „XX a. I pusės Lietuvos pajūrio žvejų
kasdienybės šaltinių ontologija“ leidyba
Tradicinių ir istorinių laivų paradas „Dangės
flotilė“
Konferencija-forumas, skirtas Lietuvos jūrų
laivyno 100-mečiui: Jūratės ir Kastyčio legenda,
arba modernios jūrinės Lietuvos valstybės link
Vandenyno dienos akcija „Patirk, išgirsk, atrask
save kaip jūrą“

Literatūra
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Išlaisvink savo kūrybinį genijų!

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Teatras

463

Laimingi žmonės

Viešoji įstaiga

Daivos Čepauskaitės pjesės „Musė“ pastatymas

464

Žemaičių kultūros draugija

Asociacija

Mona meilė Telšē

Zarasų rajono savivaldybės
kultūros centras
Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

XVIII vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių
festivalis „Zalvynė“

Biudžetinė
įstaiga

Vaikų biblioartelė Skuode

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Knygos „Chaimo Frenkelio vila. Lietuvos žydų
istorijos liudijimai“ leidyba

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Plungės lobiai

Kultūros paveldo projektai

465
466
467

Šiaulių „Aušros“ muziejus

468

Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

469

BALTO leidybos namai

470
471

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

Uždaroji akcinė Biografinės knygos apie Nelly Paltinienę
bendrovė
parengimas spaudai ir leidyba

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Šilokarčemos duris atvėrus

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

Muziejus be sienų

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

472

Baroko operos teatras

Viešoji įstaiga

473

Telšių rajono savivaldybės
Žemaitės dramos teatras

Biudžetinė
įstaiga

474

„Vaivorykštės tako“ gimnazija Viešoji įstaiga

475

Tauragės kultūros centras

476

Kauno akordeonistų draugija Asociacija

477
478
479

Telšių jaunimo etno klubas
„Čiučiuruks“
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Pagėgių savivaldybės M.
Jankaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Asociacija
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Vilniaus Gaono ir Louiso Lewandowskio
šimtmečių sukakties koncertas „Dviejų Epochų
pokalbis“
Jaunimo teatrų festivalis „Teatras – tautos
sparnai – 2021“, skirtas Vytauto Mačernio 100osioms gimimo metinėms

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Džiazo meistriškumo pamokos

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

XIV-asis tarptautinis akordeonistų konkursasfestivalis „ASCOLTATE“
Meno vitaminai: nuo lokalinio tapatumo iki
profesionalaus meno apraiškų

Kuriame knygą: kas naujo, o gal kas seno?

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Teatro dirbtuvės jaunimui

481

Alytaus kultūros centras

Viešoji įstaiga

Dainavos šalies muzikos festivalis

482

Šiaulių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

483

Gerosios naujienos centras

Viešoji įstaiga

Kūrybiškumo-eksperimentinių edukacinių
užsiėmimų programa „Aš esu STEAM“
Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis
„SIELOS“

484

Kelmės krašto muziejus

486
487
488

Kelmės dvaras – 1831 m. sukilimo lopšys
XXI Teatrų festivalis-konkursas „KARTU“
Kurtuvėnuose
Koncertų ciklas „Muzikinės bažnyčių naktys
Šiaulių rajone“
Poeto Vacio Reimerio šimtmetis: vaidina tėvai,
vaikai ir bibliotekininkai
Stovykla „Tikėk savim“
Gyventojų ir paveldo objektų valdytojų
įtraukimas į Vilniaus istorinio centro apsaugą ir
tvarkymą

489

Lietuvos kultūros politikos
institutas

490

Vėžaičių kultūros centras

491

Kelmės krašto muziejus

492

Domus alba

Viešoji įstaiga

Pagėgių savivaldybės kultūros
centras
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Regionams skirto režisieriaus Arpad Shilling
(Vengrija) spektaklio sklaida Lietuvoje
Tradicinė 10-oji liaudiškų kapelų-sueituvių
šventė „Linksmoji armonika – 2021“
Paroda „Žemė kėlė žolę: augalai ir gyvūnai
lietuvių liaudies mene“
Respublikinis istorinės dainos konkursas „Aušta
aušrelė“

493
494

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Viešoji įstaiga

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras
Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras
Šiaulių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centras

Muzika

JAV lietuvių dainos, įrašytos Elenos Bradūnaitės

Laimingi žmonės

485

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

Teatras padeda pažinti save Kūrėjo akimis

480

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Muzika

Nuo naujo iki seno
Muzikinės popietės Kelmės dvare

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Muzika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Kultūros paveldo projektai
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Teatras
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

495

Joniškio kultūros centras

496

Nacionalinė vargonininkų
asociacija

Asociacija

Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis

Tarpdisciplininis menas

497

Muzikos karalystė

Viešoji įstaiga

Profesionalių lietuvių kompozitorių romansų
rinkinio sudarymas, įrašymas, leidyba ir sklaida
Lietuvoje

Muzika

498

Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Renginių ciklas „Kuršiai – mūsų protėviai“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

499

Laimingi žmonės

Viešoji įstaiga

Teatralizuoto koncerto „(ne) Atkurti dvarai“
sukūrimas

Tarpdisciplininis menas

Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare
2021

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

500

Biudžetinė
Gelgaudiškio kultūros centras
įstaiga

501

Momentum LT

502

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

503

ARS MAJOR

504

Kauko laiptai

505

Šilutės Rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Meno mūzų improvizacijos

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

506

Birštono kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė
laboratorija „Jausmų sala 2021“

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

507

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

Tado Žvirinskio knygos „Zombis Lozorius“ leidyba Literatūra

508

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

509

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

510

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

511

Menų agentūra „ARTSCAPE“

Viešoji įstaiga

Rasos Jančiauskaitės knyga „Mano karalystė“

Dizainas

512

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

Vytauto Kazielos knygos „Sapnų slidininkas“
parengimas ir leidyba

Literatūra

513

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
kunigaikštystės valdovų rūmai

KARŪNUOTAS VILNIAUS SODAS: Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių Vilniaus rezidencijos
renesansinis sodas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

514

Aukštaitijos komunikacijos
projektai

Asociacija

Menas kuria mano pasaulį

515

7 Kauno dienos

Viešoji įstaiga

FAKTAS

516

Molėtų technikos muziejus

Viešoji įstaiga

517

XXVII knygos mėgėjų draugija Asociacija

518

Šiuolaikiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

519

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

520

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

XI tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

521

Ignalinos atominės elektrinės
Viešoji įstaiga
regiono plėtros agentūra

Galerija po atviru dangumi „Ignalina yra ARTi“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

522

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

523

Slinktys

Asociacija

524

Meno parkas

Viešoji įstaiga

Meno linija. 2021

Dailė

525

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

Leidinio „Romas Dalinkevičius (1950–2001)“
parengimas

Dailė

Lietuvos kūrėjų klubo tinklaveikos ir narių
Mažoji bendrija kompetencijų plėtros bei nepriklausomų kūrėjų,
jų darbų sklaidos visuomenei projektas
Albumo „Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Biudžetinė
ŠIANDIEN. 100 iškiliausių menininkų nuo A iki Ž“
įstaiga
(I tomo) leidyba
Programa vaikams ir jaunimui – UNESCO
pasaulio pavedo Lietuvoje metams skirtas
Viešoji įstaiga
meninės kūrybos darbų konkursas „Mano
gamtos sapnai“, „Aš ir mano pajūris“ ir parodos
Algimanto Mikutos knygos „Sraigės gyvenimas“
Viešoji įstaiga
parengimas ir leidyba

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Dailė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Literatūra

Jaano Kaplinskio eilėraščių rinkinio „Balti drugiai
Literatūra
nakties“ leidyba
Ievos Rudžianskaitės knygos „Iš gervių“
Literatūra
parengimas ir leidyba
Egidijaus Gaidausko knygos „Kranto linija“
Literatūra
parengimas ir leidyba

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Sovietinė realybė – automobiliai, skifai, šileliai
ir...
Laikas gyvena knygose – XXV tarptautinė knygos
šventė (skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
Kultūros paveldo projektai
knygos dienai ir Draugijos įkūrimo 90-mečiui)
Drabužių kolekcija „Laura Daili 2021“
Dizainas
James Tait knygos „Architektūrinių idėjų knyga“
Architektūra
leidyba

SUSITIKIMAI SU VILEIŠIAIS. Spektaklio „Aitvarų
Teatras
lauktuvės“ sklaida
Albumo „Suėjus prie žemės ribos. Skaito Paulius
Literatūra
Šironas“ leidyba ir sklaida

Agnės Sirgėdaitės prozos knygos vaikams
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
„Diena, kuri niekda nesibaigia“ leidyba ir sklaida
Uždaroji akcinė Nekilnojamųjų kultūros vertybių video archyvo
Kultūros paveldo projektai
bendrovė
kūrimas ir viešinimas

526

Slinktys

Asociacija

527

Medijos ekspertai

528

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

529

ARS MAJOR

Viešoji įstaiga

530

AV17

Viešoji įstaiga

531

AV17

Viešoji įstaiga

532

Užvenčio kultūros centras

533

Šiaulių dailės galerija

534

AV17

Viešoji įstaiga

535

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

536

Šiaulių dailės galerija

Biudžetinė
įstaiga

537

Medijos ekspertai

Uždaroji akcinė Lietuviškos pirties lankymo tradicija –
bendrovė
nemateriali kultūros paveldo vertybė

538

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

539

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

540

Totorių kultūros centras

Viešoji įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

NEPALENKIAMASIS. Dailininkas Zenonas
Varnauskas
Dizainerio dėlionė-žaidimas kūrybiškumui
skatinti ir paroda
Profesionaliojo Lietuvos meno sklaida Rytų
Lietuvos regione
Personalinė Rafal Piesliak paroda Lietuvoje ir
Lenkijoje
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaidiname
draugams“

Dailė
Dizainas
Dailė
Dailė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „VIRUS'26“
iniciatyvos
Dano Aleksos personalinė paroda
Viliaus Naujiko fotografijų albumas „Mano
gentis“
Edukacinė programa vaikams ir jaunimui
„Menopolis“

Tomo Norkaičio knygos „Nepažįstamasis“
parengimas ir leidyba
Kristina Janušaitė-Valleri „Riešutmedžio
komodos“

Tarpdisciplininis menas
Fotografija
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Literatūra
Literatūra

Lietuvos totorių kultūros puoselėjimas ir sklaida

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Projekto „Portfolio peržiūros“ vystymas Vilniuje

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

541

Fotografinės Peržiūros

Viešoji įstaiga

542

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

543

Užvenčio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

544

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

545

Mažeikių rajono Viekšnių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Molio šventė 2021

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

546

Menininkų klubas

Asociacija

Viešų paskaitų ciklas „Meno visuomenė VII“

Dailė
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Tarptautinio kultūrinės atskirties mažinimo
projekto „Musical Storytelling“ veiklos Lietuvoje
Šventė „Venta, Venta, Venta – tu žemaičiui
šventa“
Inos Ogenskienės pasakų knygos „Ežiukas
Pukutuku“ parengimas ir leidyba

Muzika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

547

Lindyhop.lt klubas

Asociacija

Atvirų pažintinių lindyhopo ir solo džiazo šokių
pamokų ir socialinių vakarų ciklas viešose
erdvėse

548

Ažvinčių Meno Centras

Viešoji įstaiga

Aitvarai virš ežerų

549

Panevėžio rajono Paįstrio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Juozo Zikaro kūrybos reikšmė visuomenės
istorinei atminčiai ir tapatybei

550

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TEATRaukime

Teatras

551

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

Fotomenininko Vytauto Ylevičiaus kūrybinės
veiklos dokumentų archyvavimas, sutvarkymas
ir sklaida

Fotografija

552

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Pilietinė akcija „Laisvės skrydis“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

553

XXVII knygos mėgėjų draugija Asociacija

XXV Vaikų knygos šventė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

554

Lietuvai pagražinti draugija

Asociacija

Už tvarią ir žydinčią Lietuvą

Kultūros paveldo projektai

555

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Jono Meko „Raštų“ I tomo leidyba

Literatūra

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

556

Ažvinčių Meno Centras

Viešoji įstaiga

Vaizduotė ant vandens

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

557

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Žodžio kelias

Literatūra

558

Vita Antiqua

Viešoji įstaiga

Senolių išminties skrynelė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

559

Vita Antiqua

Viešoji įstaiga

Aisčių palikimas: iliustruotas 2022 m. kalendorius Kultūros paveldo projektai

560

Vita Antiqua

Viešoji įstaiga

Senovės baltų apranga I – XIII amžiuje

561

VIlniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas

562

„Taško“ teatras

Viešoji įstaiga

563

Raseinių rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

564

Dailininkų sąjungos leidykla

Viešoji įstaiga

Arūnė Tornau

Dailė

565

Pamėginčius

Viešoji įstaiga

Vilko ašara

Literatūra

566

Artoteka

Viešoji įstaiga

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai socialinės
globos įstaigose kartu su vaikais ir jaunimu
„Artimas“ 2021 m.

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

567

Dailininkų sąjungos leidykla

Viešoji įstaiga

Kažkas yra. Paulinos Pukytės kūriniai

Dailė

568

Idėjų upė

Asociacija

Džiazo muzikos festivalis Ariogaloje

569

Širvintų rajono savivaldybės
Igno Šeiniaus viešoji
biblioteka

570

Liaudies instrumentų
ansamblis „UT“

571

Wide Wings

572

Trakų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

573

Šokančio ruonio kompanija

574

Liaudies instrumentų
ansamblis „UT“

575

Vita Antiqua

576

Filmų štrichai

Viešoji įstaiga

Animacinė instaliacija – paroda „Virsmas“

Tarpdisciplininis menas

577

Klubas „Miks“

Asociacija

17-asis tarptautinis avangardinės mados
festivalis-konkursas ,,Prykuolas 2021“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

578

Filmų štrichai

Viešoji įstaiga

Lavinamojo leidinio „Atrask lietuviškų raštų
grožį“ paruošimas, leidyba ir pristatymas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

579

Fidus production

Viešoji įstaiga

Paroda-seansas „Nuogi portretai. Baimės veidai“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

580

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Fotografijų paroda „Aniceta, Teresė, Stasys,
Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir
kiti. Čiabuvių pasakojimai“ ir viešųjų renginių
programa

Fotografija

Šiaulių rajono Dubysos
aukštupio mokykla
Plungės rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

581
582

Kultūros paveldo projektai

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Monospektaklio „Būti“ kūrimas ir sklaida
Teatras
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
II-oji tarptautinė Šiluvos meno bienalė „Paliestoji susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
žemė/Touched land“
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Biudžetinė
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Atrask Lietuvos istoriją naujai kartu su biblioteka
įstaiga
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
Asociacija
Kanklės arčiau dangaus
inovacijų partnerystė
Uždaroji akcinė
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
Paroda „Mistiniai Senovės Amatai“
bendrovė
menų sintezė
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Biudžetinė
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Knygos, kuriančios pasaulius 2
įstaiga
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Šiuolaikinio šokio spektaklio „Tai ne tavo
Viešoji įstaiga
Šokis
sapnas“ sklaida Lietuvoje
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
Asociacija
Ant ežero melsvų bangų
inovacijų partnerystė
Viduramžių Lietuva: habil. dr. Vytauto
Viešoji įstaiga
Urbanavičiaus asmeninio archyvo archeologinės Kultūros paveldo projektai
vaizdo medžiagos skaitmeninimas. I etapas

Teatras: nuo klojimo iki gatvės žaidimų
Atviras teatras 24

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

583

Mobili Galerija

Viešoji įstaiga

ENTER 2021

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

584

Raseinių rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinė Verdžio „Requiem“ sceninė
interpretacija „Requiem reflected“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

585

Sol artis

Viešoji įstaiga

586

Bendruomenė „Užpalėnų
krivūlė“

Asociacija

587

Codos projektai

Viešoji įstaiga

Skirtingi kartu

Šokis

588

Teatro projektai

Viešoji įstaiga

AŠ PAŽINAU KARALIŲ TAVYJE – literatūrinis
vieno aktoriaus spektaklis (Vytauto Mačernio
100 – osioms gimimo metinėms)

Teatras

589

Judesio ir minties teatras

Viešoji įstaiga

Stovykla-festivalis „Kūrybingi“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

VIII klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis
Muzika
„Marijampolė Music Park“
XII Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
„Skambantys kankleliai 2021“
edukacija

590

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
programos „Pasitinkant Vilniaus 700 metų
jubiliejų“ parodų ciklo „Vilnius dailėje“ trečioji
paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus dailės
muziejaus pradžia“

591

Šeiko šokio teatras

Viešoji įstaiga

Tarpdisciplininis spektaklis „Tuščiomis“

Teatras

592

Codos projektai

Viešoji įstaiga

Trapus balerinos gyvenimas

Šokis

593

Aktualios muzikos projektai

Viešoji įstaiga

594

Varėnos kultūros centras

595

Varėnos kultūros centras

596
597

Telšių rajono savivaldybės
kultūros centras
Lietuvos muzikos atlikėjų
informacijos centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

„KONTAKTAS 21“ Vilniaus naujosios ir
eksperimentinės muzikos platforma
Daugiakultūrio sambūvio ženklai Valkininkų
miestelyje
Žali žolynai
3/4 amžiaus

Muzika
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

Viešoji įstaiga

Nauji Lietuvos klasikinės muzikos vardai LMAIC
tinklalapyje

Muzika

598

Bazilisko ambasada

Asociacija

Šiuolaikinės baltarusių poezijos antologija

Literatūra

599

Merkinės krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Audiogido paslaugos su infoterminalu įdiegimas
Merkinės krašto muziejaus ekspozicijoje

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

600

ŠLIPAS meno galerija

Viešoji įstaiga

„ADAM EVA“ paroda

Dailė

601

Džiazo šokių asociacija

Asociacija

Atvirų viešų muzikinių koncertų – šventinių
renginių ciklas „Džiazuojantys miestai“

Muzika

602

ŠLIPAS meno galerija

Viešoji įstaiga

Vaizdo klipų ciklas „Balti sparnai“

Tarpdisciplininis menas

Šiaulių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Telšių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Biblioteka per 70 metų: nuo knygos iki
projekcijos

605

Neįgaliųjų Naujasis teatras

Viešoji įstaiga

Agapė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

606

Young Poor Artists

Viešoji įstaiga

„Epitalamijas“ kūrimas ir pristatymas

Tarpdisciplininis menas

607

Šiuolaikinė ausis

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės muzikos atlikimo technikų
pristatymas mokyklose

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

608

Rokiškio teatras

Asociacija

Svetima žemė

609

Prano ir Joono Mašiotų
Asociacija
palikimo puoselėtojų draugija

Kačerginė – ne tik rašytojų vasarvietė

610

Baltijos kultūros vadybos
centras

Viešoji įstaiga

Muzikos enciklopedija trumpai 2021

Muzika

611

Genčių genealogija

Viešoji įstaiga

Interneto svetainės dubingiai.info sukūrimas

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

603
604

Rainių tragedija: atmintis gyva

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

612

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinė jubiliejinė tautodailininkų tapybos
darbų paroda, skirta Adomo Varno premijai
laimėti

613

Ažvinčių Meno Centras

Viešoji įstaiga

Orakulas

614

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Joniškio Joninės

615

Sigutė Trimakaitė ir Ko

Viešoji įstaiga

Koncertų ciklas „Šokoladinis Mocartas“ 2021 m. Muzika

616

Sigutė Trimakaitė ir Ko

Viešoji įstaiga

Koncertų ciklas „Muzikiniai pokalbiai“ 2021 m.

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

617

Kaimo bendruomenė Dautarai Asociacija

Aštuntasis profesionaliosios muzikos festivalis
„Muzikinė vasara Dautarų dvare“

Muzika

Pažangi biblioteka jaunimui

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

IV-asis Tarptautinis šiuolaikinės muzikos
festivalis Raseiniuose

Muzika
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji
biblioteka
Raseinių rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

620

Aktualioji istorija

Viešoji įstaiga

Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai

621

Panevėžio kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

622

Pamėginčius

Viešoji įstaiga

623

Pamėginčius

Viešoji įstaiga

624

Panevėžio Pynimėlis

Viešoji įstaiga

Juozo Zikaro metų minėjimo renginiai Panevėžio
muziejuje
Dailininko V. Žiliaus iliustracijų parodos ir
kūrybinės dirbtuvės moksleiviams „Kaip gimsta
iliustracijos?“
V. Žiliaus paroda „Amsterdamas 80“ regionų
viešosiose bibliotekose ir kūrybinės dirbtuvės
„Miesto montažai“
XXII-asis Respublikinis vaikų tautinių šokių
festivalis „Draugai draugams 2021“

625

Raseinių rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Algirdo ir Marcelijaus Martinaičių kūrybos
dienos Raseinių rajone

626

Kultfliuksas

Viešoji įstaiga

APIECE galerijos vaizduojamojo meno parodų
ciklas Palangoje

Dailė

627

Inovatyvūs kūrybiniai
projektai

Viešoji įstaiga

Albumas: Kauno gatvės menas. 2018–2021

Dailė

628

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Sugrįžimai į gimtinę

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

629

Meno Magija

Viešoji įstaiga

Edukacinis meno dirbtuvių festivalis

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

630

Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga

Knygelės vaikams „Daina / Lopšinė“ leidybinis
projektas

Literatūra

631

Šiaulių dailės galerija

Biudžetinė
įstaiga

Medijų meno festivalis „Enter'19“

Tarpdisciplininis menas

632

Hubris

Mažoji bendrija

633

Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga

634

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

635

Hubris

636

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Laisvės ir nepriklausomybės kovos Radviliškio
krašte

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

637

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Pažink ir atrask

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

638

Kūrybinių Industrijų Parkas
„Architektūros Centras“

Architektūros pamokos nuotolinei mokyklai 2

Architektūra

639

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

640

Pro partners

Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų
konkursas

Muzika

618
619

Marcelio Prousto „Apie skaitymą“ vertimas ir
leidyba
Piret Raud knygos „Kitokios princesių istorijos“
vertimas ir leidyba

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Dailė

Fotografija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

Literatūra
Literatūra

Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas „Vieną TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kartą gyveno...“
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

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

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga

641
642

Biudžetinė
įstaiga
Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga
Joniškio kultūros centras

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„Bendraamžių scena 2021“
„Kiek sveria siela“ pagal Filomeną Taunytę

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

643

Architektas Audronis Vydžius Mažoji bendrija Miesto dekorai – MIESTO DIENORAŠTIS

Fotografija

644

Kūrybinių Industrijų Parkas
„Architektūros Centras“

Viešoji įstaiga

Architektūra

645

Hubris

Mažoji bendrija J. A. Bakerio „Sakalas“ vertimas ir leidyba

Literatūra

646

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kelionė į šviesą. Egiptomanija ir egiptologija
Lietuvoje

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

647

Renginių sala

Viešoji įstaiga

X „Gertrūdos vasara 2021“ festivalis

Tarpdisciplininis menas

648

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

9 dešimt keramikai

Dailė

649

Krašto pažinimo ir tyrimo
centras

Mažoji bendrija

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo esančio
Latvijos Respublikoje lankymas

650

Varėnos kultūros centras

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

651

Karolis Čivinskas

652

Bartukai

653

Plungės rajono savivaldybės
kultūros centras

654

Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė
Mažoji bendrija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga

655

Slinktys

Asociacija

656

Trakų kultūros centras

Viešoji įstaiga

657

Lietuvos nacionalinis muziejus

658

Joniškio kultūros centras

659

Vilniaus faktūros – Miesto dienoraštis

Šiuolaikinio meno festivalis „ARiTmija“
Ekskursijos į miesto pakraštį
Profesionalios elektroninės muzikos leidyba ir
muzikinių talentų paieška
IV-asis nacionalinis Petro Vyšniausko
saksofonininkų konkursas-festivalis
Ginkladirbystės pėdsakais. Kuršių kalavijo
rekonstrukcija
Aliutės Karazijienės atsiminimų „Užaugau
Lietuvoj...“ parengimas, leidyba ir sklaida

Fotografija
Muzika
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Literatūra

Atrasta istorija

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Per visą žvilgsnį

Fotografija

Sveikos gyvensenos edukacijų stovykla šeimoms

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Tauragės rajono savivaldybės
Biudžetinė
Birutės Baltrušaitytės viešoji
įstaiga
biblioteka

Skaitymo virusas plinta

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

660

Radviliškio miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Auksiniai scenos kryžiai

Teatras

661

Dailininkų sąjungos leidykla

Viešoji įstaiga

Profesionalioji Lietuvos keramika

Dailė

662

Užantis

Viešoji įstaiga

Užupis – pasauliui

Fotografija

Asociacija

Meno tiltas

Dailė

Biudžetinė
įstaiga

„Aukštaitijos bohema“ – Utenos apskrities
kultūros vadybininkų sąskrydis
Dievdirbio Vinco Svirskio palikimo įamžinimas ir
Kryždirbystės kultūrinio paveldo aktualinimas
Panevėžyje
Virtuali platforma „Neatšaukti atidarymai / Not
cancelled openings“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

663
664
665

Klaipėdos apskrities
dailininkų sąjunga
Zarasų rajono savivaldybės
kultūros centras
Panevėžio miesto ir rajono
tautodailininkų asociacija
Pantautodailė

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Asociacija

666

Neatšaukti atidarymai

Viešoji įstaiga

667

Kultūros platforma

Viešoji įstaiga

Tarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“ Teatras

668

Radviliškio miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Pajūrio teatrų kūrybos pristatymas Radviliškyje

669

Slinktys

Asociacija

670

Motyvaciniai projektai

Viešoji įstaiga

671

Šiaulių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos populiariosios muzikos enciklopedinio
žinyno leidyba ir sklaida
Virtualios realybės konferencijos „ZEN TALKS“
organizavimas ir pristatymas
Teatrinės edukacijos virtualioje erdvėje Šiaulių
apskrities bibliotekininkams

Teatras
Muzika
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

Tęstinės kūrybinės dirbtuvės jauniesiems
Tauragės krašto menininkams

672

Miesto Tempas

Mažoji bendrija

673

Meniniai tyrimai

Uždaroji akcinė Kultūros sričiai skirto paralelinio roboto
bendrovė
vystymas, viešinimas ir populiarinimas

674
675

A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis
muziejus
Kretingos rajono kultūros
centras

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Biudžetinė
įstaiga

Literatūriniai savaitgaliai Anykščiuose „Vasara be TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
knygos“
patirtys

Biudžetinė
įstaiga

Folkloro festivalis „Pastauninko pintinis“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

676

Baroko operos teatras

Viešoji įstaiga

Jean-Philippe Rameau „Pigmalion“ / „Anacreon“ Muzika

677

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Žiemgala istorijoje, mene, kultūroje

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

678

Fidus production

Viešoji įstaiga

Didžiojo romantiko gaidos

Kultūros paveldo projektai

679

Zarasų krašto muziejus

Virtualaus turo paslaugos kūrimas Zarasų krašto Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
muziejaus padaliniuose
kūrimas

680

M. K. Čiurlionio namai

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

681

Nieko rimto

Uždaroji akcinė
Dan Smith knygos „Vilkė“ leidyba
bendrovė

682

Meno rinkos agentūra

Uždaroji akcinė
Galerijos „Kunstkamera“ parodinė veikla 2021 m. Dailė
bendrovė

Vilniaus vaikų ir jaunimo
klubas „Klevas“
Plungės rajono savivaldybės
kultūros centras
Mažeikių rajono Laižuvos
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

686

Žvėryno bendruomenė

Asociacija

687

Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga

688

Merkinės krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

689

Teatras Lulu

Viešoji įstaiga

690

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Jos kūrė Švėkšną

691

Rusų kultūros centras

Asociacija

Vilniaus rusų kultūros centro galerijos veikla

692

Telšių jaunimo etno klubas
„Čiučiuruks“

Asociacija

Žemaičių tradicinio etnomuzikavimo
meistriškumo stovykla „Kumykštielis – 2021“

693

Švietimas ir paveldas

Viešoji įstaiga

Sakralaus paveldo reikšmė – Kauno mečetės
(u.k.1151) virtualus turas, skirtas įamžinti jos
istoriją

694

Keliautojo žinynas

Viešoji įstaiga

Viduklės ir Nemakščių kraštas

695

Kinderio mažoji bendrija

Mažoji bendrija Kūrybinės patirtys

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

696

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Muzika

697

Lietuvos archeologijos
draugija

Asociacija

698

Devynios galybės

Viešoji įstaiga

699

Koncertinė įstaiga Vilniaus
miesto savivaldybės choras
„Jauna muzika“

Biudžetinė
įstaiga

Virtualus koncertas „Tau bet kokios sutemos
šviesios“

700

Kauno miesto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kauno miesto muziejaus skaitmeninių kultūros
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
produktų ir paslaugų pasiūlos didinimas (2 dalis) kūrimas

683
684
685

Susitikimai su Čiurlioniu

Atgal į pasaką
Pučiamųjų orkestrų festivalis
Vienažindžio takais
Rašome žvėryno istoriją
Knygos vaikams „Enormous Smallness“ vertimas
ir leidyba
Merkinės rotušės teritorijos archeologiniai
tyrimai (I)
Spektaklis „Robinzono Kruzo dienoraštis“ pagal
D. Defo romaną „Robinzonas Kruzas“

Šviesos muzika

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Literatūra
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Teatras
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Kultūros paveldo projektai

Informacijos apie kultūros paveldą prieinamumo
Kultūros paveldo projektai
didinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
Menas ir sveikata
bendradarbiavimas
Muzika

701

Panevėžio kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

702

Vaizdų archyvas

Viešoji įstaiga

703

Vaizdų archyvas

Viešoji įstaiga

704

Tikslas – Merkinė

Viešoji įstaiga

705

Floros projektai

Mažoji bendrija Gilus Vanduo

Fotografija

706

Vilniaus dailės akademija

Biudžetinė
įstaiga

ŽALIOJI JUVELYRIKA / GREEN JEWELLERY
tarptautinis juvelyrikos konkursas ir parodos

Dailė

707

Žiemgalos Aukštaičių kultūros
Asociacija
draugijos Joniškio skyrius

Daunoravos renesansas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

708

Kleopo draugija

Asociacija

Pleštekie

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

709

Studija „Versus“

Viešoji įstaiga

Romualdas Lankauskas „Griūvantis dangus“

Literatūra

710

ProMusic Agency

Viešoji įstaiga

Sunkioji muzika Lietuvos regionuose

Muzika

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas
Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Humoras kultūroje ir iššūkiai komunikacijai

Literatūra

713

Tikslas – Merkinė

Viešoji įstaiga

714

Klaipėdos apskrities
dailininkų sąjunga

Asociacija

715

Kelemana

Uždaroji akcinė
Kolekcija 2021/22
bendrovė

Dizainas

716

Liudo Mikalausko koncertai

Viešoji įstaiga

XI-asis tarptautinis Tauragės muzikos festivalis

Muzika

717

Tautos paveldo tyrimai

Viešoji įstaiga

Fotografijos paroda „Tirpstanti tapatybė:
Baltarusijos lietuviai“

Fotografija

718

Pakruojo kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Penki kultūros pojūčiai

719

Kauno rajono Raudondvario
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis gatvės vargonėlių festivalis
„Katarinka“

720

Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga

Skambėk ir šviesk, Tautiška giesme!

721

Bazilisko ambasada

Asociacija

Literatūros renginių ciklas „Bazilisko ambasada“
ir verstinės poezijos čiabukų leidyba

722

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Romai kelyje

723

Krašto pažinimo ir tyrimo
centras

Mažoji bendrija

Šiaulių krašto praeities reliktų paieška,
identifikavimas ir sisteminimas

724

Akademijos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis
„BisFest 2021“

725

Audiovizualinių menų
industrijos inkubatorius

Asociacija

NordBaltic Incubator: Dokumentinė Klaipėda
2021

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

726

Merkinės krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Vienaragio rago dirbtuvės

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

Viešoji įstaiga

Botanikos sodo studija'21

Fotografija

711
712

728

Vilniaus fotografijos meno
centras
Kieno pasaulis

729

Teatras „Cezario grupė“

730

Teatras „Cezario grupė“

727

Panevėžys skaitmeninėje erdvėje: Eksponatas.
Asmenybė. Vieta.II
Knygos „Lietuvos žydai grįžę iš nacių
konclagerių“ baigiamieji darbai ir spauda
Tęstinės knygų serijos „POKARIS, 1944–1954“
trečios knygos „Pokaris, 1946“ maketavimo
baigiamieji darbai ir spauda
Video dokumentikos ciklas apie Merkinę: gamta,
kultūra, istorija

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Fotografija
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Merkinės pažintinio maršruto sukūrimas ir naujų TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
lankytinų objektų aktualizavimas
bendradarbiavimas
Lietuvos šiuolaikinio meno sklaida užsienyje:
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
„POSITIONS“ (Berlynas, Vokietija)
Man pavasaris atnešė žinią...

Mažoji bendrija Edukacinis žurnalas vaikams „Maduka“
Spektaklio „Kai matau tave“ (darbinis pav.)
Viešoji įstaiga
sukūrimas
Teatro „Cezario grupė“ ir kompanijos „UV“
Viešoji įstaiga
spektaklio „UV6“ sklaida Lietuvoje

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Literatūra
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras
Teatras

XXVII TARPTAUTINIS AKORDEONO FESTIVALIS
Palanga 2021

Muzika

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus festivalis

Muzika

Žaslių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Spurgų šventė

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

734

Džiazo šokių asociacija

Asociacija

Džiazo šokių sklaida Lietuvos kultūriniame
švietime

Šokis

735

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Armonikininkų šventė „Gros armonika vakarą
tylų“

736

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Naktiniai skaitymai prie Pyvesos

737

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinis Joninių ir Lietuvos teatrų festivalis
„Senasis tiltas“

738

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Renginių ciklas – „Šeimų mėnuo“

739

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Senjorų šokių festivalis „Joniškėle sutrepsyne“

Mažeikių rajono Viekšnių
kultūros centras
Rokiškio turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

Biudžetinė
įstaiga

Viekšnių kultūros vakarai

Biudžetinė
įstaiga

Saugi potyrių ekskursija „Gyvasis Tyzenhauzų
miestas“

Codos projektai

Viešoji įstaiga

Noriu būt paparčio žiedu

Šokis

Utenos A. ir M. Miškinių
viešoji biblioteka
Vilkaviškio rajono
savivaldybės viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška
partnerystė populiarinant kultūros paslaugas

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

731

Vilniaus akordeonistų draugija Asociacija

732

Žaslių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

733

740
741
742
743
744

Metų pažintis

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

745

Utenos Kultūros centras

746

Terra Publica

Viešoji įstaiga

747

Anykščių regioninio parko
direkcija

Biudžetinė
įstaiga

Utenos apskrities vaikų ir jaunimo folkloro
vasaros stovykla „Vyžalčia – 2021“
Kristy Applebaum knygos „The Middler“
vertimas ir leidyba
Moderni pažintis su Anykščių regioninio parko
kultūros paveldu

748

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinis lietuviškos dainos konkursas
„Laisvės akordai“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

749

Terra Publica

Viešoji įstaiga

Selemono Paltanavičiaus paveikslėlių knygos
„Skruzdėlyno kronikos“ leidyba ir sklaida

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

750

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

751

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

XXIV vaikų ir jaunimo gyvos muzikos atlikėjų
konkursas „Nauji veidai“

752

Kauno miesto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio
paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno
miesto ikonografijai

753

Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Žaisk, atrask, pažink

754

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Akvarelistų pleneras „Atspindžiai“, skirtas
dailininko ir pedagogo Algirdo Lukšto atminimui

755

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

„Pasvalio krašto teatro kūrėjai“ – leidyba ir
pristatymas

Svetainės www.etnografija.vilkaviskis.lt plėtra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Kultūros paveldo projektai

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Dailė
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

756
757

Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka
Mažeikių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios
atodangos VI

Biudžetinė
įstaiga

Emocijų karuselė: skaitau, džiaugiuosi, dalinuosi

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

758

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

759

Rokiškio krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Rokiškio krašto dvarai ir palivarkai

Kultūros paveldo projektai

760

Bonsai studija

Viešoji įstaiga

Paroda „Metų laikai gamtoje ir žmogaus
kūryboje“

761

Varėnos kultūros centras

762

Žemaičių dailės muziejus

763

Menija

Viešoji įstaiga

764

Utenos A. ir M. Miškinių
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

765

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Plungė: pramoninės linininkystės pradžia
Lietuvoje
Klasikinės ir Populiariosios muzikos sklaida
Lietuvos dvaruose. Lietuviškųjų sutartinių
atlikimas Lietuvoje bei užsienyje
Utenos viešosios bibliotekos interneto svetainės
atnaujinimas pritaikant ją kintantiems vartotojų
poreikiams ir optimizuojant naujoms interneto
galimybėms
Kūrybinių improvizacijų ciklas „Muziejus kitu
kampu“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

766

Literatūra ir menas

Viešoji įstaiga

Lietuvos dailėtyra šiandien

767

Alytaus kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

768

Ukmergės kultūros centras

769

Šokio studija „Šokantys
bateliai“

770

Šokio studija „Šokantys
bateliai“

771
772

Asociacija Dzūkų kultūros
draugė
Mažeikių rajono Renavo
dvaro sodyba

773

Asociacija „Trys plunksnos“

774

Utenos A. ir M. Miškinių
viešoji biblioteka

775

Galerija „Terra recognita“

776

Rokiškio turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

777

Utenos A. ir M. Miškinių
viešoji biblioteka

778
779

Skaitymo ir kultūrinio
raštingumo asociacija
Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Knygnešio kelias: Rimšynės paslaptys

Įjunk pozityvą

Muzika

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Dailė

Katalogo „Dzūkų divonai. Alytaus kraštotyros
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
muziejaus lovatiesių rinkinys“ rengimas ir leidyba tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Biudžetinė
XXIII respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
įstaiga
festivalis ,,Nenuoramos“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Asociacija
Balerina Sonia Gaskell
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Asociacija
Budinkim Suvalkijos krašto kultūrą
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
Asociacija
sklaidos garantas
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Biudžetinė
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
Meno festivalis „Aš vakar kūriau šiandieną“
įstaiga
meno sklaida
X dainuojamosios poezijos festivalis „Kai sirpsta TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Asociacija
vyšnios Suvalkijoj“
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Biudžetinė
Kultūros edukacijos programa „9x10 = Išaugtas TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
įstaiga
bibliotekos rūbas“
edukacija
Uždaroji akcinė Dalyvavimas tarptautinėje juvelyrikos meno
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
bendrovė
mugėje „Sieraad 2021“
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Biudžetinė
Karpinių metamorfozės
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
įstaiga
kultūrinis turizmas
Aukštaitijos literatūrinė vasara – 10-oji
Biudžetinė
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
tarptautinė poezijos šventė „...ir saules
įstaiga
inovacijų partnerystė
diementas žėruos...“ (A. Miškinis)
Asociacija

Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai“ Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Atverk namų duris bibliotekai

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

780

Žemaičių dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

781

Šakių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

782

Klasika LT

Viešoji įstaiga

783

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės vaikams, rašytojos Žemaitės TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
gimtinėje
iniciatyvų skatinimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Kidulių dvaro puota 2021
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis

Muzika

Vabaliukų mokyklėlė 2021

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Nacionalinis Kauno dramos
teatras
Panevėžio rajono Ramygalos
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Edukacinis festivalis vaikams ir jaunimui „Nerk į
teatrą“

786

Avera

Asociacija

Geležinė Daubarių istorija

787

Druka

Uždaroji akcinė Literatūrinis – kultūrinis almanachas „Baltija
bendrovė
2021“

788

Palangos miesto savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Skaitmeninė Palangos istorija

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

789

Klasika LT

Muzikinės kelionės

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

784
785

790
791

Viešoji įstaiga

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga
Biudžetinė
Šiaulių „Aušros“ muziejus
įstaiga

Kultūra be tabu

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
XVIII Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
festivalis
iniciatyvos

Motyvaciniai projektai

Viešoji įstaiga

Labas! Aš Lietuvos totorius

793

Trakų istorijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Krymas, totoriai ir Lietuva: per amžius

795
796
797

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
Lietuvos liaudies buities
muziejus

Individuali
įmonė

Meno ir amatų dirbtuvės Vilniaus Gedimino
technikos universiteto bendruomenei
Daivos Molytės-Lukauskienės knygos
„Kaligrafijos eskizai“ leidyba ir sklaida

Viešoji įstaiga

Vilnius Tech užkaborių festivalis

Biudžetinė
įstaiga

Klojimo teatras kaip erdvė šiuolaikinei kūrybai
arba kultūrinio paveldo įveiklinimas
Nacių sudegintos Klaipėdos žydų litvakų
sinagogos įamžinimo projektas

Viešoji įstaiga

Literatūra

(Su) Grįžimai

792

794

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Fotografija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Literatūra
Muzika
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

798

Klaipėdos žydų bendruomenė Asociacija

799

Švenčionių rajono Pabradės
meno mokykla

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybiškumo stovykla „Open Ear Art Kitchen“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

800

Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“

Individuali
įmonė

Sauliaus Spurgos novelių knygos „Žiurkių
kerėtojas iš Kukamongos“ leidyba ir sklaida

Literatūra

801

Vilniaus apskrities Adomo
Biudžetinė
Mickevičiaus viešoji biblioteka įstaiga

Sofijos ir Juozapo Tiškevičių paveldas – dvarų
kultūros atspindžiai

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Kultūros centras Dusetų
dailės galerija
Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“
Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“
Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“
Lietuvos kultūros politikos
institutas

Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė
Individuali
įmonė
Individuali
įmonė

Tarptautinis menininkų forumas-pleneras
„Zarasai – ežerų kraštas 2021“
Loretos Jastramskienės romano „Visada, Tėve,
bus Amerika“ leidyba ir sklaida
Rūtos Baublytės-Kaufmann romano „Šalia
pasaulio pakrašty“ leidyba ir sklaida
Inga Gaile romano „Gražiosios“ vertimas ir
leidyba

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

Viešoji įstaiga

Kultūra nušviečia vaikystės ir jaunystės metus

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

807

Sielai

Viešoji įstaiga

Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai 2021“

808

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

Atviras, bet asmeninis: laiškas tavo kraštui

802
803
804
805
806

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Literatūra
Literatūra
Literatūra

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga
Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Erdvinio istorijos įspūdžio kūrimas Žemaičių
Naumiesčio „Laiko juostoje“

811

Šilutės kultūros ir pramogų
centras

Biudžetinė
įstaiga

Vasaros muzikos festivalis „Muzikinė verdenė.
Erdvės ir muzikos sąveikos“

812

Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvybės kelias

813

Mažeikių muziejus

809
810

814

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Inovatyvus Tyrulių seniūnijos pristatymas

Gyvos žemės mintys 2021

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Fotografija

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
LDK rankraštinė knyga: Trakų pilies teismo knygų profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
įrišai šiuolaikiškai
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Tarptautinė archeologijos paroda „Deivės ir
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Kariai“, skirta Marijos Gimbutienės šimtmečiui
Juozo Šikšnelio romano „Rasos taškas“ leidyba ir
Literatūra
sklaida
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
Vytautui Mačerniui – 100
iniciatyvų skatinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Antaninės su sporto prieskoniu
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Bibliotekos 24/7

815

Trakų istorijos muziejus

816

Lietuvos nacionalinis muziejus

817

Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“

818

Žemaičių dailės muziejus

819

Ukmergės kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

820

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

821

Druka

Uždaroji akcinė
Senosios Klaipėdos istorijos
bendrovė

Literatūra

822

Rokiškio turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

823

Lietuvos žurnalistų sąjungos
Kauno apskrities skyrius

824

Palangos kurorto muziejus

825

Vilniaus miesto vyresniojo
amžiaus žmonių asociacija

826

Jotema

827

Kultūros paveldo akademija

828

BALTO leidybos namai

829

Nevarėnų bendruomenė
„Ratas“

830

Vilkaviškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

831

Mažeikių muziejus

832

Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė
Biudžetinė
įstaiga

Profesinė
sąjunga ar
susivienijimas
Biudžetinė
įstaiga
Asociacija

Ratilio – ratui ratujo

Karpinių ažūrai šiuolaikiniame interjere
Paskaitų, seminarų ir neformalių susitikimų
ciklas apie fotografiją
Palanga Lietuvai. 100 metų
Širšių lizdas – kuriančių moterų namai

Kultūros paveldo projektai

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Uždaroji akcinė L. Mlodinowo biografijos „Stephen Hawking: A
Literatūra
bendrovė
Memoir of Friendship and Physics“ leidyba
Edukacinis tęstinis projektas „Vasaros
Viešoji įstaiga
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
archeologijos mokykla 2021“
Uždaroji akcinė Narine Abgarian knygos „Iš dangaus nukrito trys
Literatūra
bendrovė
obuoliai“ vertimas ir leidyba
Šoku aš, šok ir tu, sukimės visi kartu

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Lietuvių knygos, įkvėpusios režisierius

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Biudžetinė
įstaiga

Pažink savo protėvių gyvenseną

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Vandens bokštas

Viešoji įstaiga

Art Apart 2

Tarpdisciplininis menas

833

Panevėžio apskrities G.
Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 3

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

834

Anykščių šventės

Asociacija

835

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“
Anykščiuose
Virtualios realybės turas „Iš dabarties į praeitį:
Šilokarčemos turgavietė“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Asociacija

836

Gargždų krašto muziejus

837

Varėnos rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

838

Druka

839

Alma littera

840

Zarasų rajono savivaldybės
kultūros centras

841

Jotema

842

Alma littera

843
844

Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka
Lietuvos architektų sąjungos
Kauno skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Biudžetinė
Respublikinė 21-oji meninės kūrybos šventė
įstaiga
„Poezijos pavasarėlis“
Uždaroji akcinė
Iškylanti Klaipėdos istorija
bendrovė
Uždaroji akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė
Uždaroji akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga
Asociacija

Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija
Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė

848

Festivalių grupė

849

845
846

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Modernios kultūros įstaigos darbuotojų
kūrybinės dirbtuvės

Zigmo Vitkaus iliustruotos pažintinės knygos
„Lietuvos valdovai“ leidyba
XXVIII tradicinis tarptautinis liaudiško
muzikavimo festivalis „Sėlos muzikantai“
Vladimiro Nabokovo autobiografijos „Speak,
Memory“ leidyba

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
Literatūra
Literatūra
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
Literatūra

Vaikų literatūros konkursas, 2021m.

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Knyginėtojai 3

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Kauno architektūros festivalis KAFe 2022
paruošiamieji darbai
Paroda su edukacinėmis veiklomis „Pasakojimai
iš praeities. Oda ir Mada“

Architektūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Knygos apie Kuršių neriją leidyba

Literatūra

Liutauro Leščinsko eilėraščių knygos „Skilusio
akmens bliuzas“ leidyba ir sklaida

Literatūra

Viešoji įstaiga

Bliuzo naktys: Džemas

Muzika

Varėnos rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Mobilūs pašnekesiai

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

850

Šv. Jono gatvės galerija

Viešoji įstaiga

Monografija apie menininkę, grafikę Lili Janina
Paškauskaitę

Dailė

851

Klaipėdos džiazo festivalis

Asociacija

Džiazo karavanas

Muzika

847

852

853

854
855

856
857
858
859
860

Biudžetinė
įstaiga

Velykų šaukliai, jungiantys tradicijas ir inovacijas, TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
Tirkšlių kultūros centras
žmonių gyvenime
iniciatyvų skatinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
Biudžetinė
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Raseinių Šaltinio progimnazija
Šaltinio kūrybinės dirbtuvės
įstaiga
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Uždaroji akcinė Vaido Jauniškio knygos „Patirti peizažą“
Tyto alba
Literatūra
bendrovė
parengimas ir leidyba
Viktorijos Daujotytės-Pakerienės knygos
Uždaroji akcinė
Tyto alba
Literatūra
„Kalbėjimo(si) erčios. Mažieji minties esė“
bendrovė
parengimas ir leidyba
Dorian Lynskey knygos „Tiesos ministerija.
Uždaroji akcinė
Tyto alba
George’o Orwello 1984-ųjų biografija“ vertimas, Literatūra
bendrovė
parengimas ir leidyba
Uždaroji akcinė
Jotema
Johno Steinbecko romano „East of Eden“ leidyba Literatūra
bendrovė
Uždaroji akcinė Jenny Offill knygos „Oras“ vertimas, parengimas
Tyto alba
Literatūra
bendrovė
ir leidyba
Knygos Simon Sebag Montefiore „Įrašyta
Uždaroji akcinė
Tyto alba
Literatūra
istorijoje. Laiškai, pakeitę pasaulį“ vertimas,
bendrovė
parengimas ir leidyba
Uždaroji akcinė Knygos Violeta Palčinskaitė „Trolis Molis ir
Tyto alba
Literatūra
bendrovė
Čiurlionis“ parengimas ir leidyba

861

Vilniaus apskrities Adomo
Biudžetinė
Mickevičiaus viešoji biblioteka įstaiga

862

Tyto alba

863

Anykščių menų centras

Skaitymo festivalis 2021

Uždaroji akcinė Violetos Palčinskaitės eilėraščių knygos „Bala
bendrovė
nematė“ parengimas ir leidyba
Biudžetinė
Po sakralumo ženklu
įstaiga

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

864

865

866
867

Uždaroji akcinė Kazimieros Kazijevaitės-Astratovienės knygos
bendrovė
„Žirgų mergaitės“ parengimas ir leidyba
Mėgėjų teatrų šventė Pagėgiuose ir Pagėgių
Pagėgių savivaldybės kultūros Biudžetinė
savivaldybės teatro spektaklio pagal Arvydo
centras
įstaiga
Juozaičio pjesę „Susitikimas kalėjime“
pastatymas
J. Batalion knygos „The Light of Days: The
Uždaroji akcinė
Jotema
Untold Story of Women Resistance Fighters in
bendrovė
Hitler's Ghettos“ leidyba
Uždaroji akcinė Donato Katkaus prisiminimų knyga „Užrašai iš
Tyto alba
bendrovė
Rokantiškių“
Tyto alba

868

Marijampolės krašto ir
Prezidento Kazio Griniaus
muziejus

869

Varėnos kultūros centras

870
871

Biudžetinė
įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Anykščių menų centras
įstaiga
Pagėgių savivaldybės kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

Literatūra
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

Literatūra
Literatūra

Kūrybinių edukacijų ciklas „Senųjų amatų
integracija miesto bendruomenėje“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“

Muzika

Respublikinis įvairių žanrų šokių festivalis „Kas
kaip moka, tas taip šoka“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Arbatėlės pas Bulotas

872

Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

Festivalis „Knyga ir muzika vaikams“

873

A. Baranausko ir A. VienuolioBiudžetinė
Žukausko memorialinis
įstaiga
muziejus

Etninė kultūra Arklio muziejuje

874

Švenčionių verslo ir turizmo
informacijos centras

Biudžetinė
įstaiga

Religinio turizmo skatinimas Švenčionių rajono
savivaldybėje

875

Šiaulių r. savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Mėgėjų teatras kaip tautodailė

876

Kauno rajono Ramučių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Metų laikai su Vytautu Mačerniu

877

Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Virtuali kultūrinė-pažintinė kelionė „Justino
Marcinkevičiaus keliu“

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

878

Kauno rajono Vilkijos
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Skambesio akimirkoj

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

879

Šv. Jono gatvės galerija

Viešoji įstaiga

Paroda Vilnius-Budapeštas

Dailė

880

Chamber music projects

Viešoji įstaiga

Artšokas

Muzika

Alytaus radijas

Uždaroji akcinė
Kultūros pakviesti
bendrovė

881
882
883

Utenos verslo informacijos
centras
Žemaičių Kalvarijos kultūros
centras

Viešoji įstaiga

Interktyvūs vartai į kultūrą „artUZ“

Biudžetinė
įstaiga

Festivalis „Muzika ant vandens“ 2021

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

884

Bardai LT

Viešoji įstaiga

Vytautui Kernagiui - 70: neofreska „Maestro“

Dailė

885

Vandens bokštas

Viešoji įstaiga

Vieno kūrinio galerija

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

886

Tv Europa ir partneriai

Mažoji bendrija Kai nubunda lėlės

Teatras

887

Aplink tave

Viešoji įstaiga

Dizainas

888

Monikos Klimaitės teatras

Mažoji bendrija Kūrybinės dirbtuvės senjorams „užKuriam“

Lietuviškas dizainas lietuviškiems namams

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

889

Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

890

Aukso žuvys

891

Mintis

892

Noriu dainuoti

893

Vilniaus miesto savivaldybės
centrinė biblioteka

894

Rimti veidai

895

Laimingi žmonės

896

Kultūrinių idėjų teritorija

897

Mintis

898

Intensyvūs anglų kalbos kursai kultūros
darbuotojams

Jurgos Vilės knygos „Nukritęs iš mėnulio. Sapnas
Literatūra
apie Oskarą Milašių“ išleidimas
Sauliaus Špokevičiaus knygos „MINTYS:
Uždaroji akcinė
Literatūra
AUKSINĖS, MEDINĖS, CINIŠKOS IR
bendrovė
MEDICINIŠKOS“ leidyba
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
Viešoji įstaiga
Chorinės muzikos CD „Dangop“
bendruomenių iniciatyvos
Biudžetinė
Interaktyvus edukacinis pabėgimo kambarys:
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
įstaiga
„Gedimino sapnas“
kūrimas
Performatyvaus garso ir judėsio spektaklis „Dao TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Viešoji įstaiga
de jing“
inovacijos
Šiuolaikinė jaunimo kultūra: kino ir vaizdo įrašų
Viešoji įstaiga
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
kūrimas
Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga

FOXART

Alma littera

Uždaroji akcinė Kakė Makė trumpametražių animacinių filmukų
bendrovė
epizodų kūryba

900

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

Kauno moksleivių techninės
kūrybos centras
Kretingos rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

903

Festivalių grupė

Viešoji įstaiga

904

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

905

Lietuvos varinių pučiamųjų
instrumentų orkestrų
asociacija

Asociacija

906

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

907

Švenčionių r. Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centras

Biudžetinė
įstaiga

908

Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga

Asociacija

909

Kauno rajono Babtų kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

910

LAS Šiaulių skyrius

Asociacija

911

Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga

Asociacija

912

Stalo Teatras

Viešoji įstaiga

913

Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Biudžetinė
įstaiga

902

Dailė

Uždaroji akcinė Dmitrijaus Merežkovskio knygos „Atgimę dievai.
Literatūra
bendrovė
Leonardas da Vinčis“ leidyba
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
Gyvosios istorijos renginys „Naktis bibliotekoje kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
biblioteka
įstaiga
istorija atgyja“
užsienyje

899

901

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Kinetinio spektaklio „Motus Corporis“ (darbinis
pavadinimas) sukūrimas

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Teatras

Kino laboratorija „Lietuvos istorinės asmenybės“ Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Taikomojo teatro kūrybinės laboratorijos
„Te.Atras“
Tarptautinio muzikos festivalio „Galapagai“
renginių ciklas „Galapagai pristato“
Knygos objektai: optiniai žaidimai K. Varnelio
namuose-muziejuje

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
vasara“
kultūrinis turizmas
Apeirono teatro spektaklio „Normalūs žmonės“
(darbinis pavadinimas) pagal to paties
Teatras
pavadinimo G.Gudelytės pjesę sukūrimas ir
sklaida
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Kultūrinio turizmo plėtra Švenčionių krašte
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Interaktyvios kūrybinės žmonių su negalia
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenės iniciatyvos; tęstinės veiklos
bendruomenių iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Muzikinės terapijos penktadieniai
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
Prisikėlimo aikštė Šiauliuose. Modernus istorinės
Architektūra
struktūros ženklas (Lietuvos didžiųjų miestų
aikščių formavimo meniniai aspektai)
Edukacinis-socialinis pleneras „Jaunieji kino
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
kūrėjai“ 2021
Daiktų teatro kūrybinės- edukacinės dirbtuvės iš
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos
rinkinių
Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-ųjų „Barbora
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Radvilaitė“ ir jos refleksijos

914

Kauno rajono Babtų kultūros
centras

915

Ciklopas

916
917
918
919

Biudžetinė
įstaiga

Meno ir žmogaus harmonija

Uždaroji akcinė
SNAP fotokonferencija
bendrovė
Uždaroji akcinė
Devhausas
Garso kursai internetu
bendrovė
Video pamokos: Sutartinių mankšta ir Kanklių
Laiminguo
Viešoji įstaiga
ratas
Biudžetinė
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Edukacijų ir inovacijų ciklas „Į lietuvininko stubą“
įstaiga
Vertimų metai 2021: užsienio literatūros
Metai
Viešoji įstaiga
vertimai „Metų“ žurnale

920

Pasaulio anykštėnų bendrija

Asociacija

Parodų ciklas „Menininkų sugrįžimai“

921

Lina Audronyte-Vladimirova

Mažoji bendrija Tapyba

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Fotografija
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Kultūros paveldo projektai
Literatūra
Dailė
Dailė

922

Kopėčios

Viešoji įstaiga

Tarptautinė menininkų rezidencija „VisualArts
Druskininkai 2021“

923

Kelmės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Žemaitijos regiono bandonininkų kursai

924

Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Interaktyvi ekspozicija „Skuodo krašto rašytojų
keliais“

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

925

Festivalių grupė

Kultūros edukacija kūrybinėje erdvėje „Palūšės
Valtinė“
Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
Edukacinio leidinio „Elektrėnų krašto kultūros
biblioteka
įstaiga
paveldas vaikams“ leidyba ir sklaida
Fitodizaino sprendiniai iš Lietuvoje auginamų
Baltas taškas
Mažoji bendrija
gėlių

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

Radviliškio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės - knygų mugė „Knygų
magija“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Biudžetinė
įstaiga

XV Medvėgalio menų festivalis

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

Asociacija

Nepaprastos pasakos

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

926
927
928
929
930

931

Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centras
Neformaliojo švietimo
asociacija „Jaunimo
akademija“

Viešoji įstaiga

Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
Akmenės krašto muziejus
įstaiga

Liudviko Jakavičiaus 150-ųjų gimimo metinių
paminėjimas ir skulptūros fragmento „Išminčių
stalas“ sukūrimas
Tautosakos rinktinė vaikams „Ulioja varnu“
leidyba
Integratyvi muzika: geoOperos „Vitruvijaus
žmogus“ arba „FI“ sklaida
Specialioji Stalo teatro edukacija vaikams su
negalia Lietuvos regionuose
Edukacinis muzikos komunikacijos pleneras
jaunimui „Aplinkos muzika“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Kultūros paveldo projektai
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Vilniaus etninės kultūros
centras
Naujosios muzikos
komunikacijos centras

Biudžetinė
įstaiga

934

Stalo Teatras

Viešoji įstaiga

935

Naujosios muzikos
komunikacijos centras

Viešoji įstaiga

936

Opus incognitum

Viešoji įstaiga

Astor Piazzolla 100-metis

Muzika

937

Teatro bendrija „Apartė“

Asociacija

Dokumentinis filmas apie poetą Sigitą Gedą
„Pragaro ir Rojaus poetas“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

938

Palangos investicijų valdymas

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis gatvės cirko festivalis „Stebuklas“

Cirkas

939

„Versmės“ leidykla

Viešoji įstaiga

„Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kazlų
Rūda“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

940

Vilkaviškio rajono Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centrasmuziejus

Biudžetinė
įstaiga

Dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva La
Musica“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

941

„Versmės“ leidykla

Viešoji įstaiga

„Lietuvos valsčių“ serijos monografija
„Ramygala“ II dalis

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

932
933

Viešoji įstaiga

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

942

Anykščių menų centras

Biudžetinė
įstaiga

Surask... Angelų kelias

943

Amalkeros leidyba

Viešoji įstaiga

Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
„Senvagė“ 2021 (2 metinių numerių parengimas regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
ir leidyba)
kultūrinis turizmas

944

Vilkaviškio rajono Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centrasmuziejus

Biudžetinė
įstaiga

Jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli Mėlynasai“

945

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

946

Amalkeros leidyba

Viešoji įstaiga

947

Panevėžio teatras „Menas“

Biudžetinė
įstaiga

948

Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga

Asociacija

949

Violončelių muzika

Viešoji įstaiga

950

Amalkeros leidyba

Viešoji įstaiga

951

Mažeikių rajono Sedos
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tinklaveika tarptautiniuose kūrybinių kultūrinių
industrijų tinkluose bei renginiuose, narystė
tarptautinėse organizacijose
Knygos „Nematomi paukščiai“ parengimas ir
leidyba
Patyriminis spektaklis-žaidimas kūdikiams pagal
Christie Matheson kūrinį „Pabelsk į stebuklingą
medį“
Tarptautinis edukacinis socialinių interakcijų ir
performansų kūrybos pleneras vaikams ir
jaunimui „Tapatumai“
Cellomedia. Violončelių ir cirko projektas
„Violončelė – objektas“ (darbinis pavadinimas)
Knygos „Metafizinis Sauliaus Varno teatras“
parengimas ir leidyba
Sedos krašto etninio paveldo išsaugojimas ir
sklaida

952

Etnoprojektai

Viešoji įstaiga

Vaikų stovykla „Pažink savo kraštą“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

953

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Dainuojamosios poezijos ir chorinės muzikos
sintezė „Nieks nematė“ su Neda ir Olegu

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

954

Tv Europa ir partneriai

Mažoji bendrija Dideli maži dalykai

Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

955
956

957
958
959

Kauno kino centras „Romuva“
Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Karaliaus Mindaugo II
labdaros ir paramos fondas

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Dailė

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Literatūra
Teatras

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Cirkas
Teatras
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Muzika

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
festivalis-konkursas „Mano senas drauge...“,
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
skirtas Elenai Mezginaitei atminti
kultūrinis turizmas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Neprarastas kinas
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
Kūrybinis pleneras poeto V. Mačernio atminimui
iniciatyvų skatinimas
Knygos, kūrybos ir vaizduotės versmė

Biudžetinė
įstaiga
Labdaros ir
Kuršo Hercogystės riterijos kodeksas (1543)
Literatūra
paramos fondas
„Keramikos pavasaris“. Tarptautinė Baltijos šalių
šiuolaikinės keramikos paroda rengiama nuo
Viešoji įstaiga
Dailė
2015 metų. Tai vienintėlė ilgametė keramikos
paroda, jungianti Baltijos šalis

960

Šv. Jono gatvės galerija

961

BALTO leidybos namai

Uždaroji akcinė Chigozie Obioma knygos „Žvejai“ vertimas ir
bendrovė
leidyba

Literatūra

962

Naujosios muzikos
komunikacijos centras

Viešoji įstaiga

Socialinių performansų sklaida ir archivavimas

Tarpdisciplininis menas

963

Stalo Teatras

Viešoji įstaiga

Interaktyvios iniciatyvos: Virtuali stalo teatro
veikla 2021

Teatras

964

Radistų asociacija

Asociacija

Lietuvos partizanams atminti

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

965

M puslapiai

Viešoji įstaiga

Eglės Ridikaitės paroda „Link - Išėjimo“

Dailė

966

Viliaus Gužauskio firma
„Homo liber“

Individuali
įmonė

967

Teatras Meno Fortas

968

Idea euras

Paulinos Žemgulytės eilėraščių vaikams knygos
„ANT KAŠTONO DELNO“ parengimas ir leidyba
Teatro „Meno fortas“ kūrybos sklaida Lietuvoje
Viešoji įstaiga
2021 m.
Uždaroji akcinė Interaktyvus edukacinis etnografinis stalo
bendrovė
žaidimas vaikams

Literatūra
Teatras
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

969
970

Naujosios muzikos
komunikacijos centras
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Viešoji įstaiga

Interaktyvus audiovizualinis spektaklis atviroje
erdvėje „Avinėlis stiklo ragais“

Teatras

Biudžetinė
įstaiga

Virtualus muziejus bibliotekoje

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Spektaklis vaikams ir jaunimui „Rhesanium“
arba „Liudviko Rėzos knygų lentyna“
Dzūkijos kulinarinio paveldo sklaida socialinėje
medijoje
XII - asis tarptautinis vaikų tautinių šokių
festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2021“

971

Stalo Teatras

Viešoji įstaiga

972

Samanis

Viešoji įstaiga

973

Panevėžio Pynimėlis

Viešoji įstaiga

974

Kupiškio etnografijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Praeities langą pravėrus

Biudžetinė
įstaiga

Išmaniosios jaunųjų technologų atostogos

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Viešoji įstaiga

Vilniaus universiteto bibliotekos istorijos leidyba Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė
plaštakė“
Pažinimas per nuotykį – virtuali kelionė po
Lietuvą
Renginių ciklas F. Liszt'o 210-osioms gimimo
metinėms
Etninės kultūros ugdymas ir puoselėjimas
Vakarų Žemaitijos regione

975
976

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka
Lietuvos liaudies buities
muziejus

977

Vilniaus universitetas

978

Druskininkų kultūros centras

979

Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

980

Vytauto Didžiojo universitetas Viešoji įstaiga

981

Židikų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

982

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

983

Lietuvos rašytojų sąjungos
literatūros fondas

984

Druskininkų miesto muziejus

Labdaros ir
paramos fondas
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

985
986
987
988
989
990

Mažeikių rajono Urvikių
kultūros centras
Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka
Lietuvių laisvalaikio
literatūros lyga
Prabudimo orkestras
Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešoji biblioteka
Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešoji biblioteka

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Lygybės medis

Teatras
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Muzika
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

Literatūros seimelis

Literatūra

Reprezentuojantys kurortą veidai: XIX a. - XX a.
sandūros aptarnaujančio personalo uniformos

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Festivalis „Unt robežiaus“
Laiko efektai
Romano „Burbulas. Apie pasaulį be vaikų“
leidyba
„Atgimimo vaikai“ albumo „Mūsų laiškas
Lietuvai“ įrašymas, leidyba ir populiarinimas

Literatūra
Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Edukacinis projektas „Vaikų literatūros ir meno
balandinė“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

Trys dienos su Žemaite

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

991

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

992

Varėnos kultūros centras

993

Panevėžio rajono Liūdynės
kultūros centras

994

Rokiškio krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

995

Krantų redakcija

Asociacija

996

Menininkų grupė „Žuvies
akis“

Asociacija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

„A. Zienovičiaus 1829 m. kelionės Nemunu ir
viešnagės Karaliaučiuje dienoraštis“ paruošimas Literatūra
spaudai
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
Iš amžių glūdumos...
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Dainuojamosios poezijos festivalis „NEVĖŽIO
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
AKORDAI“
regiono kultūros ir meno skatinimas
Leidinio „Nuo Egipto iki Zakopanės. Rokiškio
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
dvaro rūmų interjero raida iš valgomojo
perspektyvos“ išleidimas
„Kultūrų ir kartų dialogai“. Straipsnių apie
Literatūra
literatūrą ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“
Bendruomenės plius kultūros profesionalai:
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
scenos meno sklaidos tinklas Lietuvos
bendruomenių iniciatyvos
regionuose

997

Krantų redakcija

Asociacija

„Kultūrų ir kartų dialogai“. Straipsnių apie
muziką ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“

Muzika

998

Klaipėdos džiazo orkestras

Viešoji įstaiga

Lietuvos jaunimo džiazo orkestras

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

999

Lietuvos Kraštotyros
draugijos Kelmės skyrius

Asociacija

Gyvosios tradicijos geroji patirtis

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

1000

Krantų redakcija

Asociacija

1001

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1002

Krantų redakcija

Asociacija

1003

Gargždų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1004

Krantų redakcija

Asociacija

1005

Klaipėdos totorių bendrija
NUR

Asociacija

1006

Krantų redakcija

Asociacija

1007

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

Ašmenos sinagoga

1008

Akademijos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Leidinio CD knygos „Klojau klojau klojimėlį“
leidyba

1009

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

1010

Utenos kultūros centras

1011

Brailio knyga
Kauno apskrities viešoji
biblioteka
Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji
biblioteka

1012
1013

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

„Kultūrų ir kartų dialogai“. Straipsnių apie dailę
ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“
Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių
festivalis-konkursas „Terpsichorės keliais“
„Kultūrų ir kartų dialogai“. Straipsnių apie šokį
ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“
Obuolių šventė „Obol fashion“
Kultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie teatrą
ciklas meno kultūros žurnale „Krantai“
Europinė totorių šventė „Sabantuj“ Klaipeda
2021
Knygos „Baletas LT. XX a. - XXI a. pradžioje
Lietuvoje sukurti originalūs baletai“ parengimas
ir leidyba

Dailė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Šokis
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Teatras
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Šokis
Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Žemaitijos kultūros paveldo objektų žemėlapis

Kultūros paveldo projektai

Rasų šventė

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

Viešoji įstaiga

Knygos suaugusiems Brailio raštu 2021

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Žvelgiant praeitin regėti ateitį

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga

Laimingas aš, laimingi ir mano aplinkos žmonės

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Leos Ben Shlomos pasakos vaikams „Nakties
Uždaroji akcinė
magija. Močiutės Meilės gimtadienis“ vertimas ir
bendrovė
leidyba (2 knyga)
Teatro ir kino informacijos ir
Audiovizualinio projekto „Lietuvos teatras“
Viešoji įstaiga
edukacijos centras
atnaujinimas
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
Prabilęs Atgimimo ąžuolynas
įstaiga
Vilkaviškio rajono Suvalkijos
Biudžetinė
Šviesos instaliacijų projektas „Šviesos ir šešėlių
(Sūduvos) kultūros centrasįstaiga
žaismė“
muziejus
Alytaus rajono savivaldybės Biudžetinė
Mėgėjų teatrų šventė - konkursas „Kaimo
kultūros centras
įstaiga
liktarna“
Biudžetinė
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Baroko pavasaris Biržuose 2021
įstaiga
Biudžetinė
XIV tarptautinis šokio festivalis-konkursas
Šiaulių kultūros centras
įstaiga
„Aušrinė žvaigždė“
Mintis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1021

Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
Viešoji biblioteka
įstaiga

Vytauto Mačernio poezija padės praaugti patį
save

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1022

Ars festa

Tarptautinis vaikų ir jaunimo menų festivalis
„Palanga Talent League 2021“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1023

Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

Poezijos metamorfozės

Literatūra

1024

Aktualios muzikos projektai

1025

Pagėgių savivaldybės Vydūno Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga

Arturo Bumšteino garso performanso „Klausymo
Tarpdisciplininis menas
archyvas“ sukūrimas ir skaida
Buvome. Esame. Būsime. Istorijos apie Mažosios TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
Lietuvos vaikus
tapatumas

1026

Kultūrinių idėjų teritorija

Viešoji įstaiga

Mes ir jie

Dailė

1027

Remigijaus akcija

Viešoji įstaiga

Socialinė kūrybinė laboratorija „Kilowac“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

1028

Sambalsiai

Viešoji įstaiga

1029

Tauragės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

„Medynės 2021“ VII tarptautinis medinių
pučiamųjų instrumentų festivalis
Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Vasareli
graži“

1030

Klaipėdos publika

Viešoji įstaiga

Kultūros aplinkkeliai

1031

Vokės bendruomenė

Asociacija

Aš-Tu-Mes per amžius Grigiškėse

1032

Sėkmės idėja

Viešoji įstaiga

Neatrasti talentai 2021

1033

Trys kaimai

Viešoji įstaiga

Profesionalaus meno parodų organizavimas
trijose galerijose Lietuvos regionuose

Fotografija

1034

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Pranės Grinkevičienės kulinariniai receptai

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1035

Sambalsiai

Viešoji įstaiga

1036

Kėdainių krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1037

Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras

Biudžetinė
įstaiga

1038

J. Vienožinskio tėviškės
bendruomenė

Asociacija

1039

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1040

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

1041

Lietuvos liaudies buities
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1042

Kultūros paveldo akademija

Viešoji įstaiga

1043

Tauragės krašto muziejus
„Santaka“

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros muitinė. Renginių ciklas pilies menėse

1044

Trakų viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Aktyvus gyvenimo būdas ne tik jaunimui

1045

Šv. Jokūbo kultūros centras

Viešoji įstaiga

V tarptautinis „Vilniaus kariliono festivalis“ 2021 Muzika

1046

Debesų pieva

Viešoji įstaiga

Festivalis-stovykla Debesų pieva

1047

Šiaulių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1048

AV17

Viešoji įstaiga

1049

Laiminguo

Viešoji įstaiga

Grupės SEN SVAJA muzikinio albumo leidyba

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1050

Terra publica

Viešoji įstaiga

Charlotte Habersack knygos jauniesiems
paaugliams „Bitte nicht öffnen. Durstig!“
vertimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Asociacija

Meno etiudai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Baltos kandys. Rytai vakaruose

Tarpdisciplininis menas

Žolinės popietė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Almanacho „Atokios stotys“ parengimas ir
leidyba

Literatūra

1051
1052

Visuomeninė organizacija
vaikų ir jaunimo dienos
centras „Mūsų nameliai“
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

1053

Kelmės krašto muziejus

1054

Kamonada

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Akcinė
bendrovė

Muzika
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Kultūros paveldo projektai
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Vizualizuotas multimedijinis projektas „Barokas TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
eina į gatves“
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Radviliada 2021
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
Atraskite meno erdves Ignalinoje
patirtys
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Justino sugrįžimas į tėviškę
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Komiksų knyga „Jonas Šliūpas kitaip“
Industrinio paveldo aktualizavimas pasitelkiant
meninę fotografiją
Muziejus be sienų: virtualus Žemaitijos regiono
turas su interaktyviomis užduotimis
Medinis Lietuvos architektūros paveldas nuo
kaimo iki dvaro

Literatūra
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros paveldo projektai
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Virtualios realybės žaidimas „Riedėk per kultūrą“
iniciatyvos
Dalyvavimas POSITIONS meno mugėje Berlyne
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
(Vokietija)

1055

Kamonada

Akcinė
bendrovė

1056

Arlekinas

Viešoji įstaiga

1057

AV17

Viešoji įstaiga

Baltijos jaunųjų skulptorių bienalė

Dailė

1058

Laiminguo

Viešoji įstaiga

Kanklių muzikos rinktinė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1059

Raseinių Marcelijaus
Biudžetinė
Martinaičio viešoji biblioteka įstaiga

Mes - bibliotekos ir knygų vaikai

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

1060

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Internetinė svetainė - Lietuvos išeivija

Kultūros paveldo projektai

1061

Aukso žuvys

Viešoji įstaiga

1062

Trys kaimai

Viešoji įstaiga

1063

Motyvas

Viešoji įstaiga

1064

Tvari idėja

Viešoji įstaiga

1065

Lietuvos kaimo turizmo
asociacija

Asociacija

1066

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1067

Alytaus r. meno ir sporto
mokykla

1068

Varėnos kultūros centras

1069

Kelmės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1070

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka

Ypatingų poreikių vaikų pojūčių pilis bibliotekoje

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

1071

Prabudimo orkestras

Viešoji įstaiga

Holokausto 80-mečiui skirtas projektas
„Symphony from the North Jerusalem”

Muzika

1072

Kauno moksleivių techninės
kūrybos centras

Biudžetinė
įstaiga

TV laidų kūrimo programa „Mano mokykla“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1073

Kaimo bendruomenė Dautarai Asociacija

Eugenijaus Onegino puota Dautarų dvare

Muzika

1074

Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Literatūrinė degustacija

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1075

Remigijaus akcija

Viešoji įstaiga

1076

Druskininkų miesto muziejus

1077
1078
1079
1080

Tauragės krašto muziejus
„Santaka“
Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešoji
biblioteka
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešoji biblioteka

1081

Druskininkų miesto muziejus

1082

Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Neringos Dangvydės Macatės knygos „Kiaukuto
nešėja“ parengimas ir leidyba
Edukaciniai kino seansai vaikams ir jaunimui,
mažai dalyvaujantiems kultūrineje veikloje

Evelinos Daciūtės knygos vaikams „Duobė“
išleidimas
„Vilkamirgės“ galerijos dalyvavimas
tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje
ArtVilnius'21
Vilkyčių šiaudinių skulptūrų ir autentiškų
tradicijų pleneras
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pėdsakai
Ukrainoje
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių
išsaugojimas, pažinimas bei sklaida Lietuvos
kaime
Prof. Alfonso Lingio (JAV) Lietuvai dovanojamos
Rytų meno kolekcijos pargabenimas į Lietuvą ir
parodos surengimas Lietuvos nacionaliniame
dailės muziejuje
Vėjas, oras, vanduo - dizainas ateičiai
Respublikinė kaimo teatrų šventė-konkursas
„Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti
Regioninis šokių festivalis „Šokių pynė“

Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Literatūra
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Kultūros paveldo projektai
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

XX Tarptautinis džiazo muzikos festivalis „Šiauliai
Muzika
jazz 2021“
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
Gydymo takai
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
Menų festivalis „Kvadratu“
menų sintezė

Biudžetinė
įstaiga

Trumpiškių mitologinis parkas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga

Emilijos Škarnulytės paroda „Švytintys
kambariai“

Tarpdisciplininis menas

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Poeto Vlado Šlaito vardo pleneras. Žemaitkiemiskultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
2021
užsienyje
Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
atspindžiai 2021“
kūrybos skatinimas ir sklaida
Augame skaitydami ir kurdami

Literatūra

1083

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

1084

Sakralus menas

1085

Kybartų kultūros centras

1086

Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras

1087

Veliuonos kultūros centras

1088

9876543210

Kultūros sričiai skirtos preciziškų mikro
Uždaroji akcinė
filmavimų technologijos vystymas, viešinimas ir
bendrovė
populiarinimas

1089

Žiežmarių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Giesmių vainikas

1090

Cirko meno asociacija

Asociacija

Keliaujanti cirko laboratorija 5

1091

Pakražančio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1092

Trys kaimai

Viešoji įstaiga

Respublikinė sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir
Jurgelis - skamba jis visom tarmelėm“
Profesionalaus meno parodų organizavimas
trijose galerijose Lietuvos regionuose

1093

Veliuonos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Bohemiška svetainė pas Panelę mokytoją

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

1094

Klaipėdos miesto
savivaldybės koncertinė
įstaiga Klaipėdos koncertų
salė

Biudžetinė
įstaiga

Klaipėdos kariliono festivalis

Muzika

1095

Žemaičių muziejus „Alka“

Biudžetinė
įstaiga
Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
Akmenės krašto muziejus
įstaiga
Biudžetinė
Druskininkų kultūros centras
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos medicinos biblioteka
įstaiga
Viliaus Gužauskio firma
Individuali
„Homo liber“
įmonė
Biudžetinė
Palangos kurorto muziejus
įstaiga
Zarasų rajono savivaldybės
Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga
Lietuvos nacionalinis dailės
Biudžetinė
muziejus
įstaiga

Interaktyvi Telšių istorijos mozaika – 3 etapas:
žaisk, pažink, sužinok

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

1103

Kūrybinių industrijų dokas

Viešoji įstaiga

Projektas „Ne-miegantys rajonai“

1104

Babtų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Mano kūrybiškas laisvalaikis

1105

Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Jaunimo kūrybiniai potėpiai Justino Vienožinskio
Dailė
sodyboje

1106

Prienų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Užkoduota vandens ženkle

1107

Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

„Lobiai be burtų“ Aukštaitijai – su Molinuke

1108

Lietuvos tautinių mažumų
Viešoji įstaiga
folkloro ir etnografijos centras

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
centro interneto svetainės tobulinimas ir
bendruomenių iniciatyvos
duomenų atnaujinimas

1109

Codos projektai

MIŠKO BROLIAI (darbinis pavadinimas)

1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Viešoji įstaiga

Vaikų skaitymo skatinimo erdvė: skaitau, piešiu,
konstruoju
Paroda „Pro Rytų vartus (Ez 43,4): Orientas
Lietuvos liturginėje tekstilėje“
Menų studijos „Smiltys“ IX-asis tapybos pastele
pleneras-edukacinė stovykla „Šviesa“
Žydų palikimas Kražiuose
Etnokultūros diena Raudonėje

Sugrįžimai į Paragius
Menininkų rezidencija „Art Collection“
Ekslibrisas – atminties ir padėkos ženklas
medikams
Aloyzas Žilys „Mano dainos“ (3 knygelės)
parengimas ir leidyba

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Dailė

Kultūros paveldo projektai
Muzika

Balta drobulė

Dailė

„Degi rasa“ – degančių skulptūrų pleneras
Zaraso ežero saloje

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

Ne muziejaus batai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

Šokis

1110

Erinos Entrados Kelly knygos jauniesiems
paaugliams HELLO, UNIVERSE (galimas
pavadinimas „Sveika, Visata“) vertimas,
leidyba ir sklaida

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“

Muzika

Mokslo ir meno jungtis edukaciniuose
spektakliuose vaikams ir jaunimui

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Paroda „Tapatybės atspindžiai“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Terra Publica

Viešoji įstaiga

Šalčininkų rajono
savivaldybės kultūros centras
Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Fidus production

Viešoji įstaiga

1114

Žiežmarių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tris dienas, tris naktis...

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

1115

Lietuvos architektų rūmai

Asociacija

Regioninės architektūros tarybos

Architektūra

1111
1112
1113

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

LNDM programos „Pasitinkant Vilniaus 700
metų jubiliejų“ tarptautinių parodų ciklo
„Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“
ketvirtoji paroda „Miesto gimimas: valdovo
privilegija Vilniui“
Bendruomenės grupių dailės pleneras „Biržų
gamtos ir kultūros etiudai“
Dainuojamosios poezijos šventė Druskininkuose
„Spinduliuojantys poeziją“

Asociacija „Marianos
Veriovkinos draugija“

Asociacija

Genius loci. Vyžuonos

Bistrampolio dvaras

Viešoji įstaiga

XIX Bistrampolio festivalis

Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus
Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Interaktyvi edukacija. Archeologija virtualioje
erdvėje
Knygos „Simno šimtmečių istorija“
skaitmeninimas

1116

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

1117

Biržų „Saulės“ gimnazija

1118

Druskininkų kultūros centras

1119
1120
1121
1122

Biudžetinė
įstaiga

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

1123

Alytaus kraštotyros muziejus

1124

Dailininkų sąjungos galerija

Viešoji įstaiga

Laconica: tarptautinė meno bienalė

Dailė

1125

Like Lithuania

Viešoji įstaiga

Kultūrinė savastis. Žmogus

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

1126

Charibdė

Uždaroji akcinė Knygutės T. Robberecht G. Mabire „Kaip vilkas
bendrovė
iškrito iš knygutės“ vertimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1127

Kelmės kultūros centras

1128

Šiaulių apskrities televizija

Biudžetinė
Meno šventė „Kelmės ratas“
įstaiga
Uždaroji akcinė
Teatro spektaklių skaitmeninimas - 2021
bendrovė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1129

Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Biblioterapijos taikymas Alytaus rajono
gyventojams

1130

Žilvičio draugai

Asociacija

Lietuviško šokio etno spektaklio sukūrimas ir
pristatymas Kauno miesto, šalies bei užsienio
žiūrovams

1131

Visuomeninė organizacija
„Forumas“

Asociacija

Atrask Rusnės salą

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

1132

Žiežmarių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Oktavos

Muzika

Lukšių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Zyplių dvaras: Praeitis, dabartis, ateitis

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras
Mažeikių rajono Sedos
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

„Nuolanki padėka“ J. K. Chodkevičiui

Kultūros paveldo projektai

Sedos jurginas

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

1133

1134
1135

Šalom, Alytau!

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1136
1137
1138

Šilutės kultūros ir pramogų
centras
Raseinių krašto istorijos
muziejus
Vilniaus etninės kultūros
centras

1139

Tauragės kultūros centras

1140

Žiežmarių kultūros centras

1141

1142

1143
1144
1145
1146

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka
Klaipėdos miesto
savivaldybės tautinių kultūrų
centras
Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Mažosios Lietuvos istorijos kodai „Vėtrungių
kelyje“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Prodų ciklas „Sakralinė liaudies dailė“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga

Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai,
susitikimai

Biudžetinė
įstaiga

Inovatyvus žinianešys & animatorius

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros saitai

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Biudžetinė
įstaiga

Projektas „Nu aukšta kalna veizontėis“:
žemaitiškų skaitinių knygos suaugusiems
išleidimas

Literatūra

28-oji Dainavos krašto folkloro šventė

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Pokalbiai apie literatūrines patirtis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Orkestro „Kybartai“ edukacinė repeticijakoncertas

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Biudžetinė
įstaiga
Lietuvos nacionalinė Martyno Biudžetinė
Mažvydo biblioteka
įstaiga
Biudžetinė
Kybartų kultūros centras
įstaiga
Druskininkų kultūros centras

10-asis Kultūros pavasaris „Šviečiantis pavasaris“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

1147

Žalias kalnas

Mažoji bendrija I. Ežerinytės knygos vaikams „Tetulė LIU“ leidyba Literatūra

1148

Žalias kalnas

Mažoji bendrija

1149

Žalias kalnas

G. Kazlauskaitės knygos vaikams „Pelė pianine“
leidyba
M. Jonučio knygos vaikams „Kaimo pasaka“
Mažoji bendrija
leidyba

1150

Kaišiadorių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1151

Žalias kalnas

Mažoji bendrija D. Gintalo poezijos knygos vaikams leidyba

1152

Dzūkijos nacionalinio parko ir
Biudžetinė
Čepkelių valstybinio gamtinio
įstaiga
rezervato direkcija

1153

Žalias kalnas

1154
1155
1156

Muzikos oazės

Dainavos krašto senųjų šventviečių tyrimai ir
sklaida

Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Mažoji bendrija E. Kučinskaitės „Baltosios Lokės knygos“ leidyba Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga
Biudžetinė
Druskininkų kultūros centras
įstaiga
Juozo ir Alfonso Keliuočių
Asociacija
palikimo studijų centras
Asociacija

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose Teatras
Jotvingių šventė Leipalingyje

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Česlovo Milošo literatūriniai skaitymai

Literatūra

Kazlų Rūdos kultūrinio identiteto formavimas
„Slow city“ kontekste 2021

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

1157

Asociacija „Jaunoji Sūduva“

1158

Šiaulių apskrities televizija

1159

Žagarės regioninio parko
direkcija

Uždaroji akcinė
Tradicijų šaknys
bendrovė
Biudžetinė
Žagarės vyšnių festivalis „Visiems, kas su mumis“ Muzika
įstaiga

1160

Leidykla Hieronymus

Viešoji įstaiga

1161

Panevėžio apskrities
Biudžetinė
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
įstaiga
viešoji biblioteka

Knyga ir vertėjas

Literatūra

XIV konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo
kaspino dienai atminti

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1162

Lukšių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1163

Viduramžių pasiuntiniai

Viešoji įstaiga

1164

Žemaičių dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1165
1166

Visuomeninė organizacija
„Legendos“
Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras

Asociacija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga
Alytaus „Sakalėlio“ pradinė
Biudžetinė
mokykla
įstaiga

Zyplių žiogai 19
Panemunės regiono kultūros paveldo
įprasminimas Raudonės ir Veliuonos
bendruomenių veiklose
Gyvosios istorijos festivalis ant Gondingos
piliakalnio „Gīva Gondinga“
Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės
beieškant
Virtualus Kražių turas

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
Dailė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

1169

Panevėžio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

1170

Leidykla Hieronymus

1171

Panevėžio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Pasiruošimas parodai „Gintaro kelias: kultūrų
jungtys“: eksponatų atranka
Etnokultūra XXI a. – „dzyvų dzyvai“ ar gyvenimo
būdas?
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos interneto svetainės atnaujinimas ir
modernizavimas
Paul Celan eilėraščių rinkinio sudarymas,
vertimas ir leidyba
Inovatyvus paslaugų prieinamumo didinimas
Panevėžio rajono bibliotekose

1172

Bistrampolio dvaras

Viešoji įstaiga

Pleneras „Lietuvos istorijos kelias akmenyje“

1173

Žiežmarių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Koncertinių-edukacinių programų vaikams ir
jaunimui ciklas „Muzika visai šeimai“

1174

Lazdijų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Po teptuku 1831-ųjų metų sukilimas

1175

Nestabilu

Mažoji bendrija

Kėdės „nStabilis“ įvedimas į rinkas, viešinimas ir
populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje

1176

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Pavasario lygiadienio šventė „Teka upelė,
duinoja“ Kernavėje

1177

Dailininkų sąjungos galerija

Viešoji įstaiga

1178

Birštono viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

1179

accoAkademija

Viešoji įstaiga

Klaipėdos regioninis
valstybės archyvas
Kultūros centras Panevėžio
bendruomenių rūmai
Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1183

Bardai LT

Viešoji įstaiga

1184

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Jaunojo kūrėjo eteris

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1185

Lietuvos architektų sąjungos
Kauno skyrius

Asociacija

Mano darželis - mano erdvė

Architektūra

1186

Žaslių kultūros centras

IV respublikinis šakočių kepimo čempionatas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1187

Druskininkų kultūros centras

Leipalingio dvaro festivalis

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

1188

Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka

Ateik, pamatyk ir išbandyk 2

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1167
1168

1180
1181
1182

Viešoji įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Rytojaus horizontai 2021: jauno meno sklaida
Lietuvoje ir užsienyje
Interaktyvūs sprendimai – pažinimui ir
atradimams
Martyno Levickio ir kamerinio ansamblio
„Mikroorkéstra“ gastrolės Vokietijoje
Archyvas miestui
Renginių ciklas „Kultūrnešio dienos“
Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla
„Collegium“
Šalies jaunimo dainuojamosios poezijos
konkursas „Žemės ir pavasariai“

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Literatūra
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Dailė
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika
Kultūros paveldo projektai
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Asociacija

Daugiatautės Lietuvos literatūrinis almanachas
„Gintarinis raštas“

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Dvarai – kultūros ir meno židiniai

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

1191

Kultūrinių idėjų teritorija

Viešoji įstaiga

Dizaino manufaktūra

Dizainas

1192

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Susitikimai, išlaisvinantys kūrybiškumą

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

1193

Pasaulio Anykštėnų Bendrija

Asociacija

Anykštėnai. Procese

Fotografija

1194

Balio Dvariono labdaros ir
paramos fondas

Labdaros ir
Trisdešimtpirmasis tarptautinis jaunųjų
paramos fondas menininkų seminaras „Gintarinė svetainė 2021“

1195

Kauno miesto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1196

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biudžetinė
įstaiga

1197

Sangailų kaimo bendruomenė Asociacija

1189

Lietuvos rusų susirinkimo
Kauno klubas „Nadežda“

1190

1198
1199
1200

Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“
Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka
Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras

Asociacija

Inovacijų diegimas kuriant Tautinės muzikos
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
ekspoziciją (I etapas)
kūrimas
Grafų de Šuazel Gufje fotografijos paveldas Biržų
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
krašto muziejuje „Sėla“ ir Žemaičių muziejuje
„Alka“
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Antrasis Sangailų kaimo bendruomenės
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
gimtadienis
didinimas
Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
giesmių festivalis
bendruomenių iniciatyvos

Biudžetinė
įstaiga

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo technologinės sistemos plėtra

Biudžetinė
įstaiga

Jaunimo muzikos festivalis „Muzikos džiunglės“

Biudžetinė
įstaiga

VII-asis Birštono akordeono muzikos festivalis

1201

Birštono kultūros centras

1202

Panevėžio Elenos
Biudžetinė
Mezginaitės viešoji biblioteka įstaiga

Žaidžiame meną

1203

„Kultūros barų“ leidykla

Viešoji įstaiga

Tvarus miestas yra įmanomas

1204

Rokiškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Etno misija 2021

1205

Žemaičių Kalvarijos kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Aš laimingas esu...

1206

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

1207

Jutempus

Viešoji įstaiga

1208

Slinktys

Asociacija

1209
1210

Lietuvos grafinio dizaino
Asociacija
asociacija
Aukštaitijos vargonų muzikos
Viešoji įstaiga
festivalis

Muzika

„Biblioteka tavo kišenėje“: bibliotekos paslaugų
plėtra ir naujų vartotojų pritraukimas
pasitelkiant skaitmenines technologijas
Papildytosios realybės programėlės „Pelkių
Observatorija“ sukūrimas ir pristatymas BAC –
Baltijos meno centre Gotlande, Švedijoje

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Architektūra
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Tarpdisciplininis menas

Pasikalbėjimų ciklas „Nuotrūkiai“

Literatūra

ADC*LT 2021 festivalis

Dizainas

XXV Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis,
skirtas Utenos miesto 760 metų jubiliejui

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1211

Lukšių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Keramikos šventė-mugė „Pirksiu molio
puodynėlę“ Zyplių dvare

1212

Rokiškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Vasaronės

1213

Media medis

Viešoji įstaiga

Medžiais sugrįžta

Pastovios ekspozicijos „Gyvenimas prie
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
demarkacinės linijos arba nepriklausomybė
kūrimas
Molėtų krašte“ sukūrimas
Akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos
Literatūra
2021“
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Atrask SAVE Bibliotekos šimtmečio rate
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
I - asis tarptautinis Antazavės dvaro vasaros
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
festivalis
patirtys
STEVE KRUG Neverskite manęs galvoti : sveiko
Dizainas
proto požiūris į svetainių ir mobiliųjų
programėlių tinkamumą
Šiuolaikinės klounados spektaklio „Romas ir
Jazmina vaidina Romeo ir Džiuljetą“ sukūrimas ir Cirkas
sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
Koncertų ciklas „Džiazuojantis Alytus“
kūrybos skatinimas ir sklaida

1214

Molėtų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1215

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

1216

Raseinių Marcelijaus
Biudžetinė
Martinaičio viešoji biblioteka įstaiga

1217

Aukštaitijos vargonų muzikos
Viešoji įstaiga
festivalis

1218

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

1219

Performatyvaus dizaino
asociacija

Asociacija

1220

Alytaus kultūros centras

Viešoji įstaiga

1221

Lietuvos rašytojų sąjungos
literatūros fondas

Labdaros ir
Literatūros pamokos
paramos fondas

1222

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1223

Rokiškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1224

Plungės rajono Žemaičių
Kalvarijos seniūnijos
bendruomenė „Gardai“

Asociacija

1225

Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“

Asociacija

1226
1227

Energetikos ir technikos
muziejus
Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

Viešoji įstaiga

Literatūra

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
XXII Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
Lymanui
kultūrinis turizmas
Spalvink Vilnių. Valdovų miestas

Žmogau, neamžinas esi, bet poezija - amžina

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

Knyga „Lek gervė“ apie vieną ryškiausią Lietuvos
Muzika
chorvedį, pedagogą, visuomenės veikėją ir
kompozitorių Robertą Varną
Stalo žaidimo bei edukacinės programos
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
sukūrimas
kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

Augu su biblioteka

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Viešoji įstaiga

„Roots to Routes“ tinklaveika Vilniuje

Dailė

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

XXXVII Lietuvos profesionalių teatrų festivalis
„Vaidiname žemdirbiams“
Mojavinių giesmių tradicija: jubiliejinė Mojavos
šventė Kirnaičiuose

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1228

Bendri Reikalai

1229

Rokiškio kultūros centras

1230

Joniškio kultūros centras

1231

Ukmergės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinio šokio festivalis „Šokis kalba“

1232

Muzikos mokykla „Ugnelė“

Viešoji įstaiga

Jungtinis Lietuvos vaikų choras: virtualus sezonas Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1233

Kaišiadorių muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1234

BALTO leidybos namai

1235
1236
1237
1238
1239

Kauno apskrities viešoji
biblioteka
Lietuvos švietimo istorijos
muziejus
Nevarėnų bendruomenė
„Ratas“
Palangos kultūros ir jaunimo
centras
Popup LT

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
„Antano Škėmos 110-metis – pagal „Kaišiadorių susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
kalendorių“
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Uždaroji akcinė Susan Choi knygos „Pasitikėjimo pratybos“
Literatūra
bendrovė
vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
Stotelė - hiphopas
įstaiga
kūrimas
Biudžetinė
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus virtualus
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
įstaiga
turas
kūrimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
Asociacija
Vasaros Saulėgrįža
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
Biudžetinė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
Festivalis „Tiškevičių alėja“
įstaiga
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Vasaros Pop Up - tvarios mados ir dizaino
Mažoji bendrija festivalis + bendradarbystės mokymai Lietuvos
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
kūrėjams

1240

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

1241

BALTO leidybos namai

Literatūra

1243

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė
„Verčiau gyvybę prarasiu negu laisvę“

1244

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Tradiciniai sambūriai prie Žaliūkių vėjo malūno

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

1245

Teatras Atviras ratas

Viešoji įstaiga

Virtualių pamokų ciklas - dramaturgų selekcijų
serija „Arti toli“

1246

Žagarės kultūros centras

1247

Pasvalio krašto muziejus

1248

Birštono viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros
dangum

1249

Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

V-asis literatūros festivalis „Laukinės
vaivorykštės 2021“

1250

Kybartų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kapelų vakaruškos

1251

Globalūs projektai

Viešoji įstaiga

Atrask Širvintas

1252

Archiforma

Viešoji įstaiga

1253

Homo eminens

1254

Rokiškio krašto muziejus

1255

Pasaulio Anykštėnų Bendrija

Asociacija

1256

Popup LT

Mažoji bendrija

1257

In Script

1258

Popup LT

1259

Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

Kalėdų Pop Up - šventinis lietuviškos mados,
dizaino, muzikos festivalis
Turas po Lietuvą prieš visuomenėje vyraujančius
stereotipus apie savižudybių prevenciją bei
Viešoji įstaiga
kalinių reintegraciją į visuomenę, pasitelkus
filmus „Būsiu su Tavim“ ir „Olegas“
„Smart Pop Up“ @MO – tvarios Lietuviškos
Mažoji bendrija
mados ir dizaino festivalis + diskusijų panelė
Biudžetinė
Švietėjų kūrybos salonas
įstaiga

1260

Audiovizualinė medija

Mažoji bendrija Tautodailės atspindžiai

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1261

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

Etninio meno projektas „Degesija“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga

Grupės „Iš arčiau“ krikščioniškos muzikos
albumo „Viena diena“ įrašymas
Literatūrinės gairės Lazdijų krašte: Kūrėjai,
tekstai, atminimas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1242

1262
1263

Biudžetinė
įstaiga

Lėto gyvenimo festivalis

Dano Pankevičiaus knygos „Ekspedicija Afrika“
Uždaroji akcinė
(darbinis pavadinimas) parengimas spaudai ir
bendrovė
leidyba
Ignalinos rajono savivaldybės Biudžetinė
Totorių istorija žadina vaizduotę
viešoji biblioteka
įstaiga

Pasaulinė lyderystės
konferencija
Lazdijų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Istorija, kultūrinė savastis ir paveldas
Pasvalio krašto muziejaus e-gido sukūrimas

Žurnalo „Archiforma“ leidyba, straipsnių ciklas
„Lietuvos regionų architektūra“
ART!mpact: kultūros poveikio matavimo
Mažoji bendrija
platforma
Biudžetinė
Rokiškio dvaro paveikslų galerijos sugrąžinimas
įstaiga

Viešoji įstaiga

Kuriu savo miestą

1264

Zanavykų seimelis

Asociacija

XI muzikos festivalis ,,Beatričės vasaros“

1265

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Muzikinė raudonos nosies kelionė

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Teatras
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Kultūros paveldo projektai
Architektūra
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Kultūros paveldo projektai
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Dizainas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Dizainas
Muzika

1266
1267

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Kauno arkivyskupijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Parodą „Protesto menas: sovietmečio
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
nepaklusnieji“ lydinti virtuali pažinimo programa kūrimas

Viešoji įstaiga

Paroda „Sacro et Eco“

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1268

Rokiškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinė fotografijos meno rezidencija
„Focus“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione

1269

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

Kai vaikščiosi po atminimų sodą...

Tarpdisciplininis menas

1270

Trakų istorijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Paroda. Lietuvos architektūrinis paveldas dailės
kūriniuose

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1271

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

Atgimstančios ikonos

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1272

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

Artistinių iniciatyvų festivalis „SALVE!“

Teatras

1273

Meno ekspansija

Viešoji įstaiga

Spektaklis „Laterna magica. Vaitkuškio raktas“

Teatras

1274

Žemaičių Kalvarijos kultūros
centras

Vasaros kultūros akademija

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

2021 m. Europos archeologijos dienos

Kultūros paveldo projektai

1275
1276
1277
1278

1279

1280
1281
1282

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga
Lietuvos nacionalinis dailės
Biudžetinė
muziejus
įstaiga
Klaipėdos miesto chorinė
Asociacija
bendrija „Aukuras“

Tęstinės programos „Lietuvos diasporos dailės
tyrimai ir sklaida“ renginių ciklas
II-asis Chorinės muzikos festivalis „Dainoje
tautos dvasia“
Dvynukių Evos ir Emos nuotykiai - trijų knygų
serija

Viešoji įstaiga

Viltis-Vikonda

Labdaros ir
Jungtinis Tėvo Stanislovo Paberžės ir Skarulių
paramos fondas muzikos festivalių projektas 2021

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

Anykščių krašto istorija Izidoriaus Girčio
fotografijose 1948-1989

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

Biudžetinė
įstaiga

Sensorinė edukacinė ekskursija muziejaus
erdvėmis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Viešoji įstaiga

Interaktyvus Lietuvos architektūros muziejus-7

Architektūra

Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešoji biblioteka
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus
Kūrybinių Industrijų Parkas
„Architektūros Centras“

1283

Biudžetinė
įstaiga

Kaligrafijos meno laboratorija

1284

Lava Drops

Mažoji bendrija

Lava Drops inovatyvių elektrinių muzikos
instrumentų tarptautinė sklaida

1285

Audiovizualinė medija

Mažoji bendrija Pažadinta Lietuvos totorių atmintis

1287
1288
1289
1290
1291

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Verslas ar Menas

Švenčionių r. sav. viešoji
biblioteka

1286

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija
Kultūros ir švietimo centras
Vilniaus mokytojų namai
Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Kauno kino centras „Romuva“
įstaiga
Vilniaus Gaono žydų istorijos Biudžetinė
muziejus
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės „Vasaros MEDIA studija:
Lokacijos įkvepia!“
XIX tarptautinis dainuojamosios poezijos
festivalis „Tai – Aš“
Nerk į šokio meną

Literatūra

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Kultūros paveldo projektai
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Kino iliuzija

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Kitokia Gurlitt

Dailė

Edukacinės ugdymo priemonės „O tuo tarpu
pasaulyje“ leidyba
STOP juosta. Nuo Brno iki Tel Avivo.
Modernizmo jungtys su Lietuva

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1292

7 Kauno dienos

Viešoji įstaiga

Architektūra

1293

Kaišiadorių muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kaišiadorių vaizduojamosios liaudies dailės
bruožai

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

1294

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Leidinio Kuršiai. Genties kultūra, III dalis leidyba

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1295

Pasvalio krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1296

Leidykla „Sofoklis“

Uždaroji akcinė Mark Haddon knygos „Delfinas“ vertimas ir
bendrovė
leidyba

1297

Slinktys

Asociacija

Tado Žvirinskio dienoraštinio romano
„manuscriptum discipulus arba studentiška 1990- Literatūra
1991 metų kronika” leidyba ir sklaida

1298

Lietuvos dailės istorikų
draugija

Asociacija

Lietuvos dvarų vasaros mokykla

Kultūros paveldo projektai

1299

Sveikatai palankus

Viešoji įstaiga

Pantomimos etiudas „Gyvenimas“

Teatras

1300

Rokiškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Teatriniai pasivaikščiojimai po Rokiškį. Sklaida ir
prieinamumo didinimas

1301

Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Sugrįžimų tiltai

1302

Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“

Asociacija

Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė

1303

Rokiškio kultūros centras

1304

Dovilų etninės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1305

Kultūringai

Viešoji įstaiga

Comic Con Baltics 2021

1306

Media medis

Viešoji įstaiga

Naujoji gegužinė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1307

Žiūrovų teatras

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės klounados ir operos spektaklio
„Primadona ir Primadona“ sukūrimas ir sklaida

Cirkas

1308

Trakų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Tęstinė edukacinė programa „Blykstė 2021“

1309

Druskininkų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Grikio kelias: vakar ir šiandien

1310

Lietuvos ramuvų sąjunga

Asociacija

1311

Lietuvos grafinio dizaino
asociacija

1312

Popup LT

Pasvalio gatvės meno galerijos sukūrimas

XXVII tarptautinis teatrų festivalis „Interrampa“
Mažosios Lietuvos takas Dovilų sode

Literatūra

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Telšių rajono savivaldybės
kultūros centras
Plungės rajono savivaldybės
kultūros centras
Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų mokykla

Deivė Motina (M. Gimbutienės metams skirta
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
jaunimo etnokultūros stovykla)
Tarptautiniai NAPA Baltic 2021 pakuotės dizaino
Asociacija
Dizainas
apdovanojimai
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
Mažoji bendrija popup.lt - virtuali kūrybinių aktualijų erdvė
startuoliai
Biudžetinė
Dingę žiburiai: uždarytų Lietuvos mokyklų
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
įstaiga
žemėlapis
kūrimas
Biudžetinė
ASMR muziejuje: potyriminės audio ekskursijos Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
įstaiga
sukūrimas
kūrimas
Akcinė
Nykstančio pasaulio garsai
Kultūros paveldo projektai
bendrovė
Biudžetinė
Albino Jasenausko vardo sakralinės muzikos
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
įstaiga
festivalis
meno sklaida
Biudžetinė
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
Drąsi muzika atviroje Plungėje
įstaiga
meno sklaida
Biudžetinė
I - asis respublikinis Jadvygos Čiurlionytės
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
įstaiga
užrašytų dainų konkursas
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

1319

Šeiko šokio teatras

Viešoji įstaiga

Jaunųjų menininkų spektaklių sklaida Lietuvoje

Šokis

1320

Nevarėnų bendruomenė
„Ratas“

Asociacija

Dėkoju tau kūrėjau

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

1321

Slinktys

Asociacija

Agnės Slapšinskaitės knygos „[Kelionė] ant
drakono uodegos” leidyba ir sklaida

Literatūra

1313
1314
1315
1316
1317
1318

Lietuvos švietimo istorijos
muziejus
Vilniaus memorialinių
muziejų direkcija
Jaga LT

1322

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Klaipėdos skyrius

1323

Riverside Music

1324

Pasvalio rajono Raubonių
kaimo bendruomenė

Asociacija

Šeštasis tarptautinis amatų ir meno festivalis
„Vilnonės dienos“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1325

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Klaipėdos skyrius

Asociacija

Violetos Bubelytės fotografijų archyvo
skaitmeninimas ir naujų kūrinių sukūrimas

Fotografija

1326

Vilniaus etninės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Nominacijos „Šiaudinių sodų tradicija“ UNESCO
Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašui parengimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1327

Panevėžio muzikinis teatras

Panevėžio muzikinio teatro interneto svetainė

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Poezijos vakaras „Mes buvome, mes esame ir
būsime“

Literatūra

Senojo Alytaus atodangos menant Jurgį Kunčiną

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1328
1329

KITI 12. Sakartvelo šiuolaikinės fotografijos
paroda „Konversija“
Uždaroji akcinė Jono Kaufmanno koncertas su Lietuvos
bendrovė
nacionaliniu simfoniniu orkestru
Asociacija

Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
Andersenas
bendrovė
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

Tarptautinio kongreso „Laimės prielaidos:
bendruomenė“ 2021 metų dalis. Kūrybinių
dirbtuvių sukūrimas ir pravedimas
Tai, kas išliko, sukūrė poetai (skirta Vytauto
Mačernio metams)

Fotografija
Muzika

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1330

Vytauto Didžiojo universitetas Viešoji įstaiga

1331

Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

1332

Panevėžio Elenos
Biudžetinė
Mezginaitės viešoji biblioteka įstaiga

Knygos „Elena Mezginaitė: Žmonės manviskas..“ leidyba ir sklaida

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

1333

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

Viešoji įstaiga

Tarptautinė muzikologų konferencija „Muzikos
signifikacijų tipologijos: retrospektyva ir
prspektyva“

Muzika

1334

Vita Digna

Viešoji įstaiga

Padėkos tango

Muzika

1335

Kretingos rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Meno akcija Kita erdvė [3º] Vakarų krantas

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

1336

Codos projektai

Viešoji įstaiga

Adaptuoto vertikalaus šokio pasirodymo
„Kūrėjo kodas“ sklaida

Šokis

1337

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Nacionalinė paroda „Išlikęs laikas: spalvų kalba“ Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1338

Balta kreida

Viešoji įstaiga

„Balta kreida“ kūrybinės dirbtuvės Merkinėje

1339

Lietuvos ramuvų sąjunga

Asociacija

Kompaktinė plokštelė „Giesmės Didžiąjai deivei“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1340

Lietuvos aviacijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Susikurk aviacijos muziejų namuose

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1341

Klaipėdos universitetas

Viešoji įstaiga

Leidinys „Koklinių krosnių fenomenas: nuo
praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“

Kultūros paveldo projektai

1342

Audiovizualinė medija

Mažoji bendrija Rašytojų gimtinių takais

Biudžetinė
įstaiga

1343

Neveronių jaunimo centras

Asociacija

1344

Druskininkų miesto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1345

Grožio mokykla

Asociacija

1346

Menų agentūra „Artscape“

Viešoji įstaiga

Vilniaus vaikų ir jaunimo
klubas „Lakštingala“
Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus
Neli Beliakaitės Baltijos
baleto akademija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1347
1348
1349

Viešoji įstaiga

Neveronių kaimo kultūrinio identiteto
stiprinimas
„Gėlė iš atviruko“ dailininkui Rimantui
Laniauskui (1937–2014) atminti
Šokio spektaklių jaunimui „Nailed it“ ir
„Katinėlių tylėjimas“ sklaida Lietuvoje

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

Literatūra
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
Šokis

Šokio spektaklio „Conditions“ sukūrimas

Šokis

Paukščių sutiktuvės

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Laisvas muziejus

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Šokio spektaklio „Kai atbunda žaislai“ sklaida
Lietuvos regionuose

Šokis

1350

Leidykla „Sofoklis“

Uždaroji akcinė Colum McCann knygos „Apeirogonas“ vertimas
bendrovė
ir leidyba

Literatūra

1351

Panevėžio rajono Miežiškių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kultūrinės atminties raiška aukštaitiškame
pakermošyje

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1352

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Diena kaip komiksas. Nuotykiai muziejuje

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1353

Menų zona

Asociacija

Menų zona. Neringa

1354

Menų zona

Asociacija

Fokuse - Juodkrantė

1355

Kultūros vertybių globos
tarnyba

Viešoji įstaiga

Lietuvos politinių kalinių kapų, Kazachstano
Respublikoje, lankymas

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas

1356

Gatvės gyvos

Viešoji įstaiga

Kultūriniai audiogidai Lietuvos kurortams

Architektūra

1357

Leidykla „Sofoklis“

1358

Varėnos kultūros centras

1359

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Populiarios klasikinės muzikos festivalis
„Appassionato“

1360

Rumšiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Iš praeities mūs

1361

Nepatogus kinas

Viešoji įstaiga

Audio festivalis

Viešoji įstaiga

Žolinės dvare

1362
1363
1364

Žemaitijos turizmo
informacijos centras
Panevėžio rajono Tiltagalių
kultūros centras
Kauno vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmai

Uždaroji akcinė Vytauto Landsbergio knygos „Paieška prasmės“
bendrovė
leidyba
Biudžetinė
Šventa Ona - duonos ponia
įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Žydintis Mačernio Žodis

Literatūra
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Gurkšnis kultūros vaikams

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra

1365

Studija „Versus“

Viešoji įstaiga

Dalia Kuizinienė „Laiko jungtys“

1366

Vilkaviškio muzikos mokykla

Biudžetinė
įstaiga

Sakralinio meno sklaida „Credo“

1367

Kauno rajono muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Brolių Juškų dainų šventė

1368

Skuodo rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Muzikinis pavasaris Skuode 2021

1369

Rumšiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Ryto rasą kėlė

1370

Sakralus menas

Viešoji įstaiga

1371

Žiūrovų teatras

Viešoji įstaiga

1372

Gatvės gyvos

Viešoji įstaiga

Kultūros paveldo žurnalas „Gatvės gyvos“

Kultūros paveldo projektai

1373

Laiko ženklai

Viešoji įstaiga

Šiaulių apskrities vėjo malūnų paveldas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

1374

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos meninės fotografijos pristatymas Azijoje Fotografija

Kėdainių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis
„Pap/Art/Is“

1375

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
atminties šimtmečiai
Režisieriaus Algirdo Latėno spektaklio „Trys
Teatras
mylimos“ (pagal Žemaitę) atkūrimas ir sklaida
Lietuvos regionuose.

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

1376

Vytauto Kernagio fondas

Viešoji įstaiga

Vytauto Kernagio 70-ųjų gimimo metinių
pažymėjimas unikalios meninės raiškos lietaus
kūriniu ir Vytauto Kernagio eilių skaitymu
Vilniaus viešojoje erdvėje.

1377

Skristi kitaip

Viešoji įstaiga

Artihost

1378

Griškabūdžio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Vasara Jono Jablonskio tėviškėje

1379

Leidykla „Sofoklis“

1380

Akmenėlių dvaras

1381

Labdaros ir paramos fondas
„Jauniems“

Labdaros ir
Ištark, išgirsk, išsaugok
paramos fondas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1382

Digital perfect

Uždaroji akcinė Internetinė platforma meno kūrinių sklaidai,
bendrovė
suteikiant jiems naujas formas

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Biudžetinė
įstaiga

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1383

Vilkaviškio rajono Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centrasmuziejus
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Uždaroji akcinė Mario Vargas Llosa knygos „Sunkūs laikai“
bendrovė
vertimas ir leidyba
Stasio Ušinsko vardo įamžinimas bei
Viešoji įstaiga
populiarinimas jo gimtinėje

1385

Pakruojo kultūros centras

1386

Kazlų Rūdos Jurgio
Dovydaičio viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1387

Muzikos sala

Viešoji įstaiga

1384

1388
1389
1390
1391
1392

Tauragės rajono savivaldybės
Biudžetinė
Birutės Baltrušaitytės viešoji
įstaiga
biblioteka
Uždaroji akcinė
Leidykla „Sofoklis“
bendrovė
Biudžetinė
Šiaulių kultūros centras
įstaiga
Šilalės rajono savivaldybės
Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga
Kleopo draugija

Asociacija

Rūmų baldai - gabių meistrų dvasinės kultūros
reliktai
Edukacinė programa „Kas aš esu?“
Pajausk etnopulsą '2021
Jurgio Dovydaičio pamokos 2021

Muzika
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Virtualus kompozitoriaus Tomo Juzeliūno
fortepijoninių kūrinių konkursas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biblio'cube

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Francio Scotto Fitzgeraldo knygos „Gražūs ir
pasmerkti“ vertimas ir leidyba
Choriniai susitikimai „Choras – kodėl, kas,
kur.....“
Šokantys piliakalniai
Paminklų dirbtuvės MKK

Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Dailė

Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
Miuziklas „Agava ir draugai pagal Adamsus“
kultūros centras
įstaiga
Uždaroji akcinė
Ryto vėjas
Žvėryno džiazo festivalis
bendrovė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1395

Panevėžio Vytauto
Mikalausko menų gimnazija

Laisvės idealų atspindžiai mokinių kūryboje

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

1396

Šeši pojūčiai

Dekalogas. Srsly?

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1397

Panevėžio rajono Miežiškių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės
„Kapelmaušis 2021“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

Viešoji įstaiga

Tabularium

Dailė

Asociacija

Mitologijos, kultūros ir muzikos renginių ciklas
„Susitikimai Barstyčiuose“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

1393
1394

1398
1399

Vilniaus vaikų ir jaunimo
dailės mokykla
Barstyčių kaimų
bendruomenė

Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė

1400

Kultūros žibintas

Viešoji įstaiga

Intymumo arealas

Tarpdisciplininis menas

1401

Senųjų menų studija

Viešoji įstaiga

Meistriškumo kursai ir gatvės teatro
performansas „Signatarai eina fotografuotis“
Klaipėdoje ir Neringoje

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1402

Kauno rajono muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Honoratos vakarai Obelynėje

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

1403

Šilutės rajono vokiečių kilmės
Bendrija
gyventojų bendrija „Heide“

Septynios dienos lietuviškoje Prūsijoje

1404

Visuomeninė organizacija
Akmenės bendruomenė

Asociacija

Akmenės krašto istorijos atspindžiai

1405

Utenos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Miestelio šventė

Asociacija

Menų festas '21

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

III metodinė-praktinė konferencija „Ateities
balsai“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Knygos „Vytinės juostos“ parengimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1406
1407
1408

Tauragės jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjunga
„Tauragės Apskritasis stalas“
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo
mokykla
Vilniaus etninės kultūros
centras

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

1409

Ad Libitum

Viešoji įstaiga

1410

Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Iliustruotas žinynas „Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios“
Tautodailės pleneras „Šimtmečio veidai ir
vaizdai“

1411

Krakių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis
„Ant Smilgelės krantelio“

Asociacija

Juvelyrikos meno diskurso rezidencija

Dailė

Asociacija

Lietuvos dizaino ambasadoriai

Dizainas

Viešoji įstaiga

Lietuvos aukštųjų mokyklų tautinio meno
ansamblių festivalis „Ei, studente, sukis vėju!“
„Pažink savo kraštą“ vasaros stovykla vaikams

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

1412
1413
1414

Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyrius
Lietuvos grafinio dizaino
asociacija
Kauno technologijos
universitetas

1415

Keliauk Dzūkijoje

Viešoji įstaiga

1416

Birštono muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1417

Kūrybinių industrijų parkas
„Architektūros Centras“

Viešoji įstaiga

1418

Okarukas

Viešoji įstaiga

1419

Miške

Viešoji įstaiga

1420

Okarukas

Viešoji įstaiga

1421

Socialiniai ir kultūros projektai Viešoji įstaiga

1422

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1423

Etnoklubas

Viešoji įstaiga

1424

Nebulos klasteris

Asociacija

1425

Jazz academy

Viešoji įstaiga

1426

Profesinė sąjunga „Jaunųjų
menininkų judėjimas Meno
Propaganda“

Profesinė
sąjunga ar
susivienijimas

1427

Amber Trip

Tarptautinės Baltijos juvelyrikos parodos meno
Uždaroji akcinė
konkursas 2021– Surveillance jewellery
bendrovė
(Stebėjimo papuošalai)

1428
1429
1430

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos fotografijos fondas
Kauno apskrities viešoji
biblioteka
Pakruojo kultūros centras

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Dokumentinių fotografijų paroda, skirta
Kardinolo V. Sladkevičiaus metams „Padaryk
mane gerumo ženklu“
Paroda - konkursas „Individualių namų
architektūra 2021”
Šokio filmo „Not A Love Story“ sukūrimas ir
pristatymas
Miške. Open Forest
Grafinės šokio novelės „Sakura Dream“
sukūrimas ir pristatymas
Video apybraižos iš tęstinio ciklo „Menininkų
portretai“ kūrimas: „Dailininkų Jusionių
dinastija. Antra dalis. Tęsinys“
Atsargiai, durys atsidaro!
Tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros
kūrybinės dirbtuvės“
Skaitmeninių kultūros sektoriaus projektų
analitinio įrankio sukūrimas
Garsinės patirties spektaklis „Paskutinis vilkų
populiacijos augimas 1973-iaisiais“
Šokio spektaklis „Šindlerio sąrašas“

Literatūra
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Kultūros paveldo projektai
Architektūra
Šokis
Dizainas
Tarpdisciplininis menas
Dailė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Teatras
Šokis

Dizainas

Tarptautinis fotografijos simpoziumas NIDA2021 Fotografija
Literatūrinis Kauno žemėlapis
Pakruojis - šeimų sostinė

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1431

Profesinė sąjunga „Jaunųjų
menininkų judėjimas Meno
Propaganda“

Profesinė
sąjunga ar
susivienijimas

Paroda „Kūrėjo portretas“

Fotografija

1432

Tautinio kostiumo studija

Viešoji įstaiga

Metodinės priemonės „Pora sermėgų“
parengimas ir leidyba

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1433

Drakono bumbulai

Viešoji įstaiga

Runos šviečia naktį

Architektūra

1434

Žemaičių Kalvarijos kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Vytautui Mačerniui - 100

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

1435

Pikuolis

Asociacija

Lietuvos aludarystės tradicijų ir amatų šventė
„Dundulio koštuvės“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1436

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Gal gali garsiau?

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1437

Okarukas

Viešoji įstaiga

1438

Lietuvos aklųjų biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

1439

ARS MAJOR

Viešoji įstaiga

1440

Žemaičių dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Meninis-edukacinis projektas „Singularities“
Lietuvoje ir užsienyje
Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai
ypatingam skaitytojui
Awakening sun - CD leidyba ir dokumentinis
muzikinis filmas
Olandijos menininkų paroda „Olandų šviesa.
Praeitis ir dabartis“

1441

Etnoprojektai

Viešoji įstaiga

Edukacinių vaizdo pamokų vaikams kūrimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1442

Idėja miestui

Viešoji įstaiga

Multimedijos pasakojimas apie Vilniaus gatvę

Kultūros paveldo projektai

1443

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biudžetinė
įstaiga

1444

Nacionalinė vargonininkų
asociacija

Asociacija

Istorijos laboratorija. Pažinkime per patirtis Biržų TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
krašto muziejuje „Sėla“
regiono kultūros ir meno skatinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos
bendruomenių iniciatyvos

1445

Komunikacijos departamentas Viešoji įstaiga

Pastatai-transformeriai

1446

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1447

Mano nata

Viešoji įstaiga

VI Unės Babickaitės Lietuvos profesionalių
teatrų festivalis ,,Art do“
Atsiverk, pažink, suprask. Susitikimai su
aktualiausia Lietuvos muzika

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė

1448
1449

Šokis
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika
TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

Architektūra
Teatras
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Nuotoliniai kūrybinio rašymo kursai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Juozo Baltušio kūrybinio palikimo sklaida
Lietuvos regionuose ,,Kupiškėno sakmė“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

XII „Vasaros desertas 2021“ festivalis pajūryje

Tarpdisciplininis menas

1450

Andersenas

1451

Bernardinai.lt

Viešoji įstaiga

Senieji Lietuvos kurortai

Architektūra

1452

Idėja miestui

Viešoji įstaiga

Vilnius ChArt

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą

1453

ByTikZyz folkloro studija

Asociacija

„Etno Reivas“ tradicinės ir elektroninės muzikos
remiksavimas, skaitmeniniai įrašai

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1454

Baletas jums

Viešoji įstaiga

Profesionalios baleto trupės „ClassicArt“
koncertai Lietuvos regionuose ir fotografijų
Šokis
parodos „Nepagražinta baleto pusė“ pristatymas

1455

Idėja miestui

Viešoji įstaiga

Maršrutas: 22 Naktinis

1456

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos nacionalinis kultūros
centras
Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XII

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Sėkmės idėja

Viešoji įstaiga

Naujausio Domo Aleksos muzikinio albumo
sukūrimas ir leidyba

Muzika

1457
1458
1459

Nominacijų įteikimo šventė „Už nuopelnus
Kupiškio krašto kultūrai“, skirta Pasaulinei
kultūros dienai
Etninės kultūros paveldas ir gyvoji tradicija:
problemos, tyrimai, interpretacijos VII

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1460

M. Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondas „Pagalba
Lietuvos vaikams“

Labdaros ir
Jaunieji talentai Lietuvos dvaruose
paramos fondas

Muzika

1461

Forem

2021 Antidote sezonas. 10 audiovizualinių
Uždaroji akcinė
elektroninės muzikos kūrėjų pasirodymų video
bendrovė
serija

Muzika

1462

Idėja miestui

Viešoji įstaiga

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1463

Lietuvos muzikų draugija „XXI
Asociacija
amžiaus muzika ir švietimas“

1464

Gargždų muzikos mokykla

1465

Leidykla „Sofoklis“

1466

Profesinė sąjunga „Jaunųjų
menininkų judėjimas Meno
Propaganda“

Profesinė
sąjunga ar
susivienijimas

Moterys Rock

Muzika

1467

STUDIJA TVIP

Viešoji įstaiga

TV galerija-paroda „Indivizijos“

Tarpdisciplininis menas

1468

Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyrius

Asociacija

Albumas „Algirdas Taurinskas.TAPYBA"

Dailė

1469

Galerija „terra recognita“

Uždaroji akcinė
Žemės raštai
bendrovė

Dailė

1470

Idėja miestui

Viešoji įstaiga

Meno festivalis jaunimui „Ant ryšio“

Tarpdisciplininis menas

1471

Verpėjos

Viešoji įstaiga

„Lavkė“. Lėta smėlėta ekspedicija

Tarpdisciplininis menas

1472

Socialiniai ir kultūros projektai Viešoji įstaiga

1473

Žaliosios girios

Inkubatorius V22

XXI Tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be
Muzika
sienų“

Biudžetinė
XI jaunimo chorų festivalis „Giesmių tiltai“
įstaiga
Uždaroji akcinė Dejan Atanacković knygos „Luzitanija“ vertimas
bendrovė
ir leidyba

Viešoji įstaiga

Video apybraižos iš tęstinio ciklo „Menininkų
portretai“ kūrimas: „Dailininkas Linas
Liandzbergis“
Sauliaus Mykolaičio autorinių dainų jubiliejinė
vinilinė plokštelė (LP)

Muzika
Literatūra

Dailė
Muzika
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

1474

Gerdžiūnų bendruomenė

Asociacija

Gerdžiūnų krašto bažnyčių istorija ir atlaidų
tradicijos

1475

Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyrius

Asociacija

Knyga „Klaipėdos skulptūrų parkas“ I etapas

Dailė

1476

Artlagamine

Viešoji įstaiga

Probleminių krypčių analizė svetainėje
www.menufaktura.lt

Teatras

1477

Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Rašau knygą: kūrybinė terapija šeimoms

1478

Kad mama didžiuotųsi

Viešoji įstaiga

Tvari medaus pakuotė „Bee Loop“

1479

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikinos
jungtys“ VDA tekstilės galerijoje Artifex ir K.
Sirvydo skvere

Tarpdisciplininis menas

1480

Idėjų akademija

Viešoji įstaiga

Virtualus Lietuvos karikatūros meno muziejus

Dailė

Rokiškio r.sav. Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka
Kauno moksleivių techninės
kūrybos centras
Nacionalinė moksleivių
akademija
Akmenės rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis ,,Kai atgyja
lėlės 2021“
Kūrybinio ugdymo programa „Krištolinis
objektyvas“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Viešoji įstaiga

NMA vasaros sesija 2021 - muzikos sritis

Muzika

Teatralizuota Mindaugo karūnavimo diena

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

[Ne]matoma architektūra: regionai

Architektūra

1481
1482
1483
1484

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1485

Kauno menininkų namai

1486

Panevėžio rajono Paįstrio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

RC modelių kūrybinės dirbtuvės Piniavoje

1487

Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

(Ne)pažinta Rėkyva: kurk, pažink, atrask

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

Kauno tautinės kultūros
centras
Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Edukacinė programa „Auksinio šiaudo istorija“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

Inovacija bibliotekai: mobilioji programėlė „GVB“

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1490

Suonatori del granduca

Viešoji įstaiga

Tęstiniai senosios muzikos kursai muzikos
mokiniams ir mokytojams Šilutės rajone

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1491

Vilniaus apskrities Adomo
Biudžetinė
Mickevičiaus viešoji biblioteka įstaiga

Audiovizualinio raštingumo ugdymas VAVB
Kūrybos laboratorijoje

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Asociacija

Šiaudinių skulptūrų pleneras ,,Vilko pėdomis“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Asociacija

Judančios eilės. Marijampolė

Tarpdisciplininis menas

1488
1489

1492
1493

Vilkyčių bendruomenės
centras ,,Viltis“
Anykščių naujų vėjų
bendruomenė

1494

Šateikių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šokių ir muzikos perlai 2021

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

1495

Ceklio kuršiai

Viešoji įstaiga

Kardo rinktinės partizanų takais

1496

Projektų studija

Viešoji įstaiga

Etnokultūros pamokos Lietuvos moksleiviams

1497

Projektų studija

Viešoji įstaiga

Moteris, kūrybiškumas ir modernus pasaulis

1498

Kelmės kultūros centras

1499

Leidykla „Sofoklis“

1500

Antanavo bendruomene

1501

Žiūrovų teatras

1502

Vilko Valia

Viešoji įstaiga

1503

Kai viskas aišku

Mažoji bendrija Animacinių edukacinių laidų ciklas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1504

Leidykla „Sofoklis“

Uždaroji akcinė Samantos Schweblin knygos „Kentukių era“
bendrovė
vertimas ir leidyba

Literatūra

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

Biudžetinė
Šiuolaikinio meno festivalis „Erdvės“
įstaiga
Uždaroji akcinė Miriam Toews knygos „Moterys kalba“ vertimas
Literatūra
bendrovė
ir leidyba
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Asociacija
Jubiliejinės Antaninės Antanave
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Harmonizuotų lietuvių liaudies dainų programos
Viešoji įstaiga
„Lietuvių liaudies muzikos atspindžiai šiandien” Muzika
(darbinis pavadinimas) sukūrimas ir sklaida
Jeigu... (Astravo malda)

Tarptautinis menų festivalis „Trans/misijos
Baltikum“

Teatras

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

1505

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

1506

Kai viskas aišku

Mažoji bendrija Kai viskas aišku, nėra ko bijoti

1507

Noopolis

Viešoji įstaiga

1508

Nuepiko šokio trupė

Viešoji įstaiga

1509

Vilniaus vaikų ir jaunimo
dailės mokykla

Viešoji įstaiga

ŽMOGUS

1510

Asociacija Ukmergės meno
draugija

Asociacija

Šiuolaikinės keramikos projektas „Formos
pasakoja“

1511

Kretingos rajono Salantų
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Praeities atspindžių beieškant: Salantų krašto
kultūros paveldo sklaida

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

1512

Jaunas mėnuo

Viešoji įstaiga

Juodaragio vaikų stovykla 2021

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Šiluvos sakralinio architektūros paveldo
aktualizavimas
Šokio spektaklio „Perdegimas“ sklaida Lietuvos
didžiuosiuose ir regioniniuose miestuose

1513

Trakų kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Iškilę iš praeities gelmių

1514

Ars festa

Viešoji įstaiga

VII tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas
„Muzikos talentų lyga 2021“

Kultūros paveldo projektai
Šokis
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1515

Druskininkų kultūros centras

1516

Dieveniškių istorinio
regioninio parko direkcija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1517

Noopolis

Viešoji įstaiga

1518

Kupiškio etnografijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Praeities atgarsiai Dieveniškių apylinkių
Kultūros paveldo projektai
archeologiniuose tyrimuose
Teatro eksperimentas/ laboratorija „Sodra, Mon
Teatras
Amour“
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
Aikštės lobis visuomenei
kūrimas

1519

Antakalnio galerija

Viešoji įstaiga

Povilo Kuprio (1951-1981) iliustracijų paroda

Dailė
Dailė
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Verpstės festivalis Viečiūnuose

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

1520

Dailininkų sąjungos galerija

Viešoji įstaiga

Aistra kurti: dailininkės Ievos Naginskaitės
kūrybos retrospektyva

1521

Antakalnio galerija

Viešoji įstaiga

Vaikų meninis ugdymas ir jų kūrybos sklaida

1522

Naujosios Romuvos fondas

Labdaros ir
Naujoji Romuva - iš tarpukario į XXI amžių
paramos fondas

Literatūra

1523

Jaunimo muzikos klubas
„Rockmergė“

Asociacija

Alternatyvaus roko festivalis „Rockmergė 2021“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1524

Šiaulių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Interaktyvios garsinio skaitymo valandos

Literatūra

1525

Galerija „Kontūras“

Viešoji įstaiga

Galerijos parodų sezonas

Dailė

Profesinė sąjunga „Jaunųjų
menininkų judėjimas Meno
Propaganda“
Aukštaitijos nacionalinio
parko ir Labanoro regioninio
parko direkcija

Profesinė
sąjunga ar
susivienijimas

Audio-vizualinis šokio spektaklis - Elementai

Tarpdisciplininis menas

Biudžetinė
įstaiga

Medkopio pabaigos šventė „Ūlioja bitelė“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

1528

Jutempus

Viešoji įstaiga

Internetinis žaidimas Suvalgyk mane

Tarpdisciplininis menas

1529

Sukurta LT

Viešoji įstaiga

Aukščiau žemės

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1530

Codalt

Viešoji įstaiga

Vertikalaus šokio kūrėjų rezidavimas Lietuvoje
karantino sąlygomis

Šokis

1531

Muzika Tu

Bendrija

Tapyti Muziką

1532

Juodkrantės bendruomenė

Asociacija

1533

Marinistikos centras

Viešoji įstaiga

1534

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

1535

ŠLIPAS meno galerija

Viešoji įstaiga

1536

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Stanisław Lem „Robotų pasakos“

Literatūra

1537

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Moišės Kulbako romano „Mesijas, Efraimo
sūnus“ vertimas ir leidyba

Literatūra

Viešoji įstaiga

90-ųjų meno scena

Dailė

Viešoji įstaiga

VII - asis Šv. Jurgio meno sezonas

Muzika

1526

1527

1538
1539

Kultūros ir meno iniciatyvų
centras
Edmundo Seiliaus meno
projektai

Tarptautinis Juodkrantės smėlio skulptūrų
simpoziumas „Kuršininkų žemė“
Karaliaus Vilhelmo kanalo locija - skaitmeninis
kanalo įveiklinimas
Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija kultūra - kasdienybė. II etapas (interaktyvios
ekspozicijos sukūrimas)
Teatralizuoto koncerto – grupės „Ir visa tai kas
yra gražu yra gražu" antologijos pristatymo
koncerto organizavimas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika

1540

Remigijaus akcija

Viešoji įstaiga

XI Meno festivalis - akcija „Šiaulių naktys 2021“

1541

Merkinės krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikiškos aitvaro interpretacijos, remiantys
rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus kūryba

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

1542

Cechas „Vilnius“

Viešoji įstaiga

Neapibrėštumas

Fotografija

1543

Choras „Bel Canto“

Asociacija

Choras „Bel Canto“: #NelikimeNamuose (Bel
Canto Choir Vilnius: #GoingOut)

Muzika

1544

Vilniaus memorialinių
muziejų direkcija

Biudžetinė
įstaiga

Virtualių paskaitų ciklas „Vilniaus vardai“

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1545

Mobili Galerija

Viešoji įstaiga

Parodų ciklas „The Rooster Gallery 2021“

Dailė

1546

Muzikos kodas

Viešoji įstaiga

Instaliacija: fortepijono fazė

Muzika

1547

Žaliųjų klubas „Gojus“

Asociacija

Betarpiška pažintis su protėvių paveldu
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
pirmosios pavasario žalumos šventėje – Jorė XXV edukacija

1548

Mano šviesa

Viešoji įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės „Mano istorija“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1549

Kauno miesto savivaldybės
Vinco Kudirkos viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Atviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ 2

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1550

Tadaocern

Viešoji įstaiga

Spektaklio „imitatio sexus“ sukūrimas

Teatras

1551

Idėjų akademija

Viešoji įstaiga

53-ioji Lietuvos karikatūrų paroda

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1552

Socialinių inovacijų institutas Viešoji įstaiga

1553

Menininkų klubas

Asociacija

1554

Krūva reikalų

Mažoji bendrija Yokoso

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

1555

Leidykla „Sofoklis“

Uždaroji akcinė Jindřicho Manno knygos „Praha. Iki
bendrovė
pareikalavimo“ vertimas ir leidyba

Literatūra

1556

Liudo Mikalausko koncertai

Viešoji įstaiga

Muzika

1557

Geriau

Mažoji bendrija Nepatogus palikimas

Architektūra

1558

Rusų kultūros centras

Asociacija

Vilniaus Mozaika mokiniams

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1559

Marijampolės pučiamųjų
instrumentų muzikos klubas
„Marijampolės aidas“

Asociacija

Marijampolės pučiamųjų orkestro 20-mečio
koncertinis turas

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1560

Teatras Lulu

Viešoji įstaiga

1561

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

1562

Džiazo šokių asociacija

Asociacija

1563

Muzikos Studija „Bemol“

Asociacija

1564

Lietuvos akordeonistų
asociacija

Asociacija

1565

Kazlų Rūdos turizmo ir verslo
Viešoji įstaiga
informacijos centras

Nupieškime Kazlų Rūdos istoriją

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

1566

Klounų teatro studija

Viešoji įstaiga

Klounados muzikinis gatvės spektaklis

Cirkas

1567

Stirna pievoje

Viešoji įstaiga

Džiazuojanti Žvėryno Veranda

Muzika

1568

Muzikų centras „Muzikos
idėjos“

Asociacija

1569

Kauno rajono Raudondvario
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1570
1571

Kompozitoriaus Vlado
Jakubėno draugija Vilniuje
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Bežodė paveikslėlių knyga vaikams ekologine
tema
Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos albumo
„SUBLIME“ leidyba

Keliaujantis giesmės festivalis

Spektaklio pagal D. Biseto pasakas „Pono
Hepenstalo skrybėlių krautuvėlė“ pastatymas
Knygos „Liūnė Sutema „Neprijaukinama“, serija
„Gyvoji poezija“ su CD“ išleidimas
Grupės The Schwings Band 10 gyvavimo metų
gimtadieninio albumo sukūrimas, įrašai ir sklaida
Muzikinio žanro- mono miuziklas,
populiarinimas Lietuvoje
XIV Tarptautinis akordeonistų konkursas VILNIUS
2021

Literatūra
Fotografija

Teatras
Literatūra
Muzika
Teatras
Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Kamerinė opera-triptikas „Neringa“ : 1. „Jūra“, 2.
Muzika
„Kopos“, 3. „Pušys“
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Etnokultūrinė akademija „Dūktynės“
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Albumo „Ave Maria. Ave maris stella“ – giesmės
Muzika
iš senojo Vilniaus rankraščio“ įrašai ir leidyba
Gytis Padegimas „Pirmeiviai. Trys pjesės“ (sud.
Teatras
Aušra Martišiūtė)

Asociacija

1572

Muzika Tu

Bendrija

Ryto daina

1573

TV Europa

Viešoji įstaiga

Lapteviečiai

1574

Žagarės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Dedikacija scenos karaliui

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Pier Paolo Pasolini „Mano laiko religija“ (La
Literatūra
religione del mio tempo)
Knygos „Dangus griūva. Pasakos apie laukinius ir
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
naminius gyvūnėlius mažiesiems“ (sud. Jūratė
Šlekonytė) išleidimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

1575

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

1576

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

1577

Kėdainių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1578

Naujosios Romuvos fondas

Labdaros ir
Pašvaistė kelyje į aukštąją kultūrą
paramos fondas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1579

Šeimos laikas

Viešoji įstaiga

Landšafto dizaino festivalis „Magenta“

Architektūra

1580

TL Draugija

Asociacija

Fantastinės kūrybos ir idėjų festivalis
„Lituanicon“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1581

Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Holograminis prisiminimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1582

Vilniaus miuziklo mokykla

Viešoji įstaiga

Miuziklas „Klajoklė Džipsi“ (org. GYPSY)

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1583

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Knygos „Laumių stalas“ (sud. Jūratė Šlekonytė)
išleidimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1584

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

Aleksandro Žaltausko

Literatūra

1585

Rusų kultūros centras

Asociacija

Vilniaus Mozaika mokytojams

1586

Prasmingas garsas

Viešoji įstaiga

1587

Teatras „Vilniaus klasika“

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Apie ką mes?“ sukūrimas

1588

Salt & Paper

Viešoji įstaiga

Panevėžio miesto industrinio-kultūrinio
identiteto ir turizmo projektas

1589

Ukmergės kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Virtuali kelionė po Antano Smetonos gimtinę

1590
1591

Lietuvos evangelikų liuteronų
Asociacija
bažnytinės muzikos
sandrauga
Uždaroji akcinė
Leidykla „Sofoklis“
bendrovė

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis
inovacijų partnerystė

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis
„Vargonų muzika Vilkyškiuose“ - 2021
Igno Staškevičiaus knygos „Pasaulis jų akimis“
leidyba
Knygos „Neperkrimtęs kevalo, branduolio
neragausi. 100 lietuvių patarlių ir priežodžių“
išleidimas

Teatras
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Muzika
Literatūra

1592

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

1593

Tv Europa ir partneriai

Mažoji bendrija Mirštantys sodai

1594

Forem

1595

Idėjų blokas

1596

Kauko laiptai

1597

Idėjinės erdvės

Viešoji įstaiga

1598

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

1599

Sūduvos krašto mylėtojai

Asociacija

1600

Mažeikių lopšelis darželis
„Gintarėlis“

Biudžetinė
įstaiga

Nijolės Kepenienės knygos „Baltas“ parengimas
Literatūra
ir leidyba
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Karališkų dvarų takais
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
Laimę galima ne tik jausti, bet ir...
iniciatyvų skatinimas

1601

Šokis

Viešoji įstaiga

Gamers City Battle 2021

Šokis

1602

Aktualios muzikos projektai

Viešoji įstaiga

Jaunieji garso meno kūrėjai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Kultūros paveldo projektai

Uždaroji akcinė
Laws of Distraction
Muzika
bendrovė
„Nodes” tarpdisciplininių darbų sukūrimas,
Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininis menas
video dokumentacija ir sklaida
Vytenio Rožuko romano „Žalgiris“ parengimas ir
Viešoji įstaiga
Literatūra
leidyba
Metalo grupės „Erdve“ kūryba ir sklaida

Muzika

1603

Stiklo svajonės

Viešoji įstaiga

Kūrybinių dirbtuvių vaikams ir suaugusiems
ciklas „Mūsų gražūs namai“, vaisinių muselių
terariumų parodos Panevėžyje ir Vilniuje

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

1604

Muzika Tu

Bendrija

Muzikos spalva

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1605

Kauno kurčiųjų reabilitacijos
centras

Viešoji įstaiga

Kurčiųjų kultūra - gyva ir interaktyvi
skaitmeninėje visuomenėje

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1606

Pakruojo kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Krašto kūrėjų pėdsakais 2021

1607

Panevėžio rajono Paįstrio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šviesos meno festivalis „Meno fotonas“

1608

Lietuvos gynybos, kultūros ir
švietimo asociacija

Asociacija

Lietuvos karininkija ir aukštoji kultūra

1609

Artsfera

Viešoji įstaiga

BalticHands.com

1610

Etnoprojektai

Viešoji įstaiga

Mažasis etno krypties muzikos festivalis „Folk
ratu“

1611

A galerija

Viešoji įstaiga

Juozo Zikaro kūrybinio palikimo ženklai

1612

Lindyhop.lt klubas

Asociacija

The Schwings Band ir 20 džiazo šokėjų muzikinio
Muzika
klipo filmavimas Vilniaus Katedros / Lukiškių
aikštėje

1613

Muzikos kodas

Viešoji įstaiga

Kaunas Piano Fest 2021

Muzika

1614

Taurus siekis

Viešoji įstaiga

Etnokultūrinis metskaitlis

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Asociacija

Nauji vėjai - Akordeono tiltai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Asociacija

Kalbų ir kultūrų geografija

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Fotografija

1615
1616

Lietuvos akordeonistų
asociacija
Kauno akademinio jaunimo
choras

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1617

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

(Dirbančios) motinos portretas

1618

Kraštomanija

Viešoji įstaiga

Jūra tekanti kultūra

1619

Žemaičių dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių ciklas „Istorinis
kostiumas“

1620

Forem

Uždaroji akcinė
Antidote Platform
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1621

7 lakes

Asociacija

Iškiliausių tautodailininkų portretai

Tarpdisciplininis menas

1622

SMILTAINIS ir KO

Akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga

Popieriaus pažinimo kelionė pasitelkiant kūrybą Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
„Laisvė kurti“
Knygos „Neringa Abrutytė „Atostogos“, serija
Literatūra
„Gyvoji poezija“ su CD“ išleidimas
Sekmadienio muzika. Skamba didieji Kauno
Muzika
arkikatedros vargonai
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
Meno spinta
aplinkos sinergija
Vytauto J. Straižio knygos „Baltas pasaulis“
Literatūra
parengimas ir leidyba
Tarptautiniai chorų muzikos festivaliai Lietuvoje
Muzika
„Lituania Cantat“
Tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis
Muzika
„Cantate Domino“

1623
1624
1625

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Kauno religinės muzikos
centras
Kūrybinių asmenų klubas
„Viva lyra“

Viešoji įstaiga
Asociacija

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1626

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

1627

Lituania Cantat

Viešoji įstaiga

1628

Kauno klubas „Cantate
Domino“

Asociacija

1629

Prigimtinės kultūros institutas Viešoji įstaiga

20-asis Prigimtinės kultūros seminaras

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1630

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Knygos „Mįslė dvigyslė“ (sud. Aelita
Kensminienė) išleidimas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

1631

Vykinto keliai

Mažoji bendrija Baltų paveldas Vilniaus rajone. Žemėlapis

1632

Kauno religinės muzikos
centras

Viešoji įstaiga

IX-asis Jaunojo vargonininko konkursas-festivalis Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1633

Arvus

Viešoji įstaiga

Ansambliažo dėlionė

1634

Vilniaus grafikos meno
centras

Viešoji įstaiga

Grafinio dizaino kūrėjo Antano Kazakausko
Dizainas
(1937–2019) retrospektyvinė paroda ir katalogas

1635

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1636

Muzikos ruduo

Viešoji įstaiga

1637

Muzikos ruduo

Viešoji įstaiga

1638

Darni socialinė raida

Viešoji įstaiga

1639

Informacijos vadybos
agentūra

Uždaroji akcinė Edukacinis kanalas vaikams „Klaustukas ir
bendrovė
kultūra“

1640

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Knygos „Jonas Strielkūnas „Po tylinčiom
žvaigždėm“, serija „Gyvoji poezija“ su CD“
išleidimas

Literatūra

1641

Leidykla „Odilė“

Viešoji įstaiga

Aneta Anra „Jehudith. Atmintis neturi siužeto“

Literatūra

1642

Sodas 123

Viešoji įstaiga

Rasų radijas

Tarpdisciplininis menas

1643

Lietuvos rašytojų sąjungos
Klaipėdos skyrius

Asociacija

„Erdvinė knyga skaitmeniniame amžiuje“
Tarptautinės Pop-up (erdvinių knygų), objektų
kūrybinės dirbtuvės, Pop-up knygų paroda,
susitikimai su Pop-up knygų kūrėjais

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Asociacija

Tarptautinės žydų kultūros dienos

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1644
1645

Lietuvos rašytojų sąjungos
Klaipėdos skyrius
Vilniaus grafikos meno
centras

Muzika

Lietuvybės vakarai su Stanislovu Goesu dabar
kaip ir prieš 120 metų
Styginių kvarteto Chordos koncertinės
programos „Outer Edges“
Šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis „Muzikos
ruduo. Naujieji romantikai ir mašinistai“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Lietuvos architektų kūryba emigracijoje XXI a.

Architektūra

Muzika
Muzika

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Knygos „Mikalojus Povilas Vilutis“ leidyba (2-asis
Dailė
leidimas)
Unikalios vyriškų 30-ųjų metų stilistikos
kostiumų ir aksesuarų kolekcijos, paremtos
Mažoji bendrija teatralinės raiškos principais bei atspindinčios
Dizainas
šių dienų mados aktualijas, sukūrimas ir
pristatymas
Biudžetinė
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Juodasis katinas
įstaiga
regiono kultūros ir meno skatinimas
Vasaros dienos vaikų stovykla „Šokti kurti
Viešoji įstaiga
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
interaktyviai tobulėti“
Uždaroji akcinė
Paroda „Langas“ – muzika, menas, bendruomenė Fotografija
bendrovė
Modernaus interaktyvaus baleto spektaklio
Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininis menas
„Vienatvės armija“ pristatymas
Interaktyvi fotografijų paroda ,,Kūnų muzika“:
Viešoji įstaiga
Fotografija
sklaida ir fotoknygos leidyba
Etninės kultūros stovykla „Muzika grajna,
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
Viešoji įstaiga
jaunimas šoka“
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Viešoji įstaiga

1646

Grata forma

1647

Rokiškio kultūros centras

1648

Baltijos baleto teatras

1649

Informacijos vadybos
agentūra

1650

Baltijos baleto teatras

1651

Naujosios muzikos
komunikacijos centras

1652

Alytaus kultūros centras

1653

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

1654

Kultūrinių projektų centras

Viešoji įstaiga

1655

Nacionalinis M.K.Čiurlionio
dailės muziejus

1656

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

A.Ponchielli operos „Lietuviai“ premjera Valdovų
Muzika
rūmų didžiajame kieme
Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Kino
buso kino dirbtuvės“
Projekto pavadinimas „M. Žilinsko galerija:
žmonių ir erdvių istorijos“
Muzikos festivalis „Muzika veža“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Fotografija
Muzika

1657

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

1658

Zarasų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

1659

Zarasų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos knygnešio draugijos internetinės
svetainės integracija į Lietuvos literatūros ir
meno archyvo duomenų
bazę. Kultūrinės, socialinės, skaitmeninės ir
informacinės atskirties mažinimas
Skaitmeninių paslaugų centro plėtra –
papildytosios realybės vaizduose atpažįstamos
literatūrinės ir istorinės asmenybės
Knygos šventė - literatūriniai tiltai Utenos
regione

1660

Menų vartai

Viešoji įstaiga

Lino Jusionio paroda „Siesta“

Dailė

1661

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

1662

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

1663

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas
„Griežkit, skripkos“
Kultūros pažinimo projektas „Stilingos
improvizacijos“
Renginių ciklas skirtas kraštiečio birbynininko
Prano Tamošaičio 90-tosioms gimimo metinėms
paminėti

1664

Skuodo rajono kultūros
centras

1665

Jurbarko kultūros centras

1666

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis
„Jubilate”

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

Nacionalinė kūrybinių ir
Viešoji įstaiga
kultūrinių industrijų asociacija

Kultūros forumas 2021

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1667

Rašytojų klubas

Viešoji įstaiga

Poezijos posmai virtę dainomis

Literatūra

1668

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Mindaugo Navako paroda „Viena skulptūra ir
keturi kambariai“ rekonstruojamuose Radvilų
rūmuose

Dailė

1669

Neringos muziejai

Biudžetinė
įstaiga

PATIRTI: Jūra. Marios. Kopos

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

1670

L.T. Ansamblių Tinklas

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės muzikos koncertų serija „New Bar”
ir įrašų leidyba

Muzika

1671

Regioninės inovacijos

Asociacija

Senasis Molėtų plentas

1672

Lazdijų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Archyvinių knygrišystės įrišų interpretacijos
Veisiejų bibliotekoje

1673

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

Eksperimentinės
archeologijos klubas
„Pajauta“
Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija
Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras
Nacionalinė kūrybinių ir
kultūrinių industrijų asociacija
Lietuvos nacionalinis UNIMA
centras
Panevėžio rajono Smilgių
kultūros centras
Šeduvos kultūros ir amatų
centras
Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Asociacija
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga

Kultūriniai naktinėjimai – paVEIKIM!

Improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
„Eksperimentinė archeologija. Lietuvos
materialaus paveldo rekonstrukcija“, IV tomas

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
Kultūros paveldo projektai

Alksnynės gynybinio komplekso istoriniai tyrimai Kultūros paveldo projektai
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Aukštaitijos etnografinio regiono folkloro šventė
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
„Suprašė žvirblalis“
užsienyje
Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
nacionalinė ir tarptautinė tinklaveika
Veltinio teatras: biblioterapija vaikams

Asociacija

Lietuvos lėlininkų patirties mainai 2021

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Aukštaitijos regiono klojimo teatro festivalis „Po TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Bitės sparnu“
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos Babos lobyno
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Grojantis stiklas

Teatras

Dailė

1683

Elektrėnų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1684

ArtMūza

Asociacija

Kretingos rajono Salantų
kultūros centras
Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus
Neringos savivaldybės
Viktoro Miliūno viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1685
1686
1687

Biudžetinė
įstaiga

Vakaro bliuzas

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Muzikos renginių ciklas Panevėžio vyskupijos
baroko architektūros sakralinio paveldo
objektuose

Muzika

Laikas su etno
Edukacinių užsiėmimų ciklas: Joniškio krašto
tradicinės amatininkystės įgūdžių įgijimas

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

1688

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Skaitymai su šunimi

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

1689

Eik art

Viešoji įstaiga

276 kiemas (su Baubo kambariu)

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1690

Tauragės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Knygos „Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis“ leidyba

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

1691

Darbininkai

Viešoji įstaiga

1692

Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

1693

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Dviejų dalių spektaklis pagal airių dramaturgo
Briano Frielės pjesę „Molė Svini“
Leidinio apie žymią pasaulio alpinistę Vandą
Rutkievič „Wanda“ vertimas ir leidyba
VIII tarptautinis liaudiškų šokių festivalis
„Linksminkimos“

1694

Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga

Asociacija

Jie kovojo už laisvą Lietuvą

1695

Vievio jaunimo centras

Viešoji įstaiga

Kurkime kitaip (I-as etapas)

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1696

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Muzikinių pojūčių vakaras „Nutilusių fabrikų
sirenos“

1697

Dailininkų sąjungos fondas

Viešoji įstaiga

Re-Startas

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

1698

Noopolis

Viešoji įstaiga

2070 m.(iestas)

Architektūra

1699

Nemenčinės daugiafunkcinis
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šokio kūrybinės dirbtuvės „Prie ištakų“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1700

Elektrėnų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Jaunystė 2021

Muzika

1701

Kaišiadorių rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Kardinolo keliais

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

1702

Noopolis

Viešoji įstaiga

Nuo tradicinių turizmo kelių nutulę vietoženkliai
Architektūra
Kauno mieste: darnus architektūrinis maršrutas

1703

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Džiazo stovykla „Nauji vėjai Jurbarke 2021“

1704

Kūrybinės inovacijos

Mažoji bendrija

1705

Agnės Kuzmickaitės kūrybos
namai

Viešoji įstaiga

1706

Cirko meno asociacija

Asociacija

Vasara cirko arenoje

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1707

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New
Idea 2021“

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1708

Telšių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Profesionalaus šokio konkursas „Išsišok“

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

Interaktyvios parodos ir kūrybinių dirbtuvių „Datahood” sukūrimas
Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas
Lietuvoje

Teatras
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Architektūra
Dizainas

1709

Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

1710

Šeduvos kutūros ir amatų
centras

1711

Rokiškio kultūros centras

1712

1713

Klaipėdos miesto
savivaldybės etnokultūros
centras
Klaipėdos miesto
savivaldybės etnokultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

VR – atradimų laikas. Virtuali realybė – gebėjimų
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
ugdymas gamtos mokslų, technologijų,
kūrimas
inžinerijos, menų ir matematikos kontekste
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Tavo daina gimtinei
iniciatyvos
Kultūros ir meno festivalis „Vasaros naktys.
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Mūsų naktys“
regiono kultūros ir meno skatinimas

Biudžetinė
įstaiga

Mažosios Lietuvos amatystė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Biudžetinė
įstaiga

Nykstantys Klaipėdos krašto kaimai

Kultūros paveldo projektai

Festivalis „Piešiame Nemuną“

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1714

Moterų erdvės

Viešoji įstaiga

1715

Menų vartai

Viešoji įstaiga

1716

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos menininkų pristatymas Art Cologne
šiuolaikinio meno mugėje 2021
Dailininkės Gražinos Didelytės kūrybinės veiklos
dokumentų archyvavimas ir sklaida

1717

Vievio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Vilniaus apskrities kultūros darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas

1718

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“

Biudžetinė
įstaiga

Tarpdiciplininis projektas VAKAR DABAR 20/21

1719

Kūrybinės inovacijos

Mažoji bendrija

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

1720
1721
1722

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Dailė

Tarpdisciplininės kūrybinės bendrijos klubas „Creative commons club”
XXIII tarptautinis folkloro festivalis Neringoje
„Tek saulužė ant maračių“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

Paroda „Muziejus. Nematoma pusė“

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Scenos menų edukacijos mugė

Teatras

Dailininkų sąjungos fondo tyrimai,
aktualizavimas ir sklaida, kūrinių
Dailė
skaitmeninimas, katalogo parengimas, parodų
organizavimas
KnyguKurejai.lt: lietuvių autorių vaikų ir jaunimo
Literatūra
knygų „užkulisių“ istorijos

1723

Dailininkų sąjungos fondas

Viešoji įstaiga

1724

Mokyklų tobulinimo centras

Viešoji įstaiga

1725

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Asociacija

1726

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

1727

Dokumedija

Viešoji įstaiga

1728

Lietuvos socialinių inovacijų
klasteris

Asociacija

1729

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Operacija ŠEIMA (tęsinys)

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1730

Telšių menų inkubatorius

Viešoji įstaiga

Metalo reljefai „Žemės šiluma“

Dailė

1731

Ukmergės kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Ukmergės krašto istorija - paveldo ženklai

Kultūros paveldo projektai

1732

Prienų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kilnojama paroda, skirta Juozo LukšosDaumanto 100-osioms gimimo metinėms

1733

Noreikonių kultūros ir
edukacijos centras

Viešoji įstaiga

Paskaitų ciklas „Istorija ir dabartis“

1734

Leidykla Hieronymus

Viešoji įstaiga

Noriu versti

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1735

Per cultura

Viešoji įstaiga

Prometėjo švyturys

Šokis

Paprotinės lietuvių šventės drobėje

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios
iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių
link“ (tęstinis)
Fotoistorijų skilties plėtra NARA internetinėje
erdvėje
Ekspertus ir bendruomenę įtraukianti Augustinų
komplekso architektūrinių ir socialinio
įveiklinimo galimybių studija

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
Fotografija
Architektūra

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1736

Rūdiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1737

Raguvos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1738

Lietuvos nacionalinis operos
ir baleto teatras

Biudžetinė
įstaiga

1739

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Amatų ir muzikos festivalis šeimai „PAMATAUK“ kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
XX-asis (tęstinis) šalies vaikų ir jaunimo
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
popchorų, ansamblių ir solistų festivalisregiono kultūros ir meno skatinimas
konkursas „Spindulėlis-2021“
Muzika mažoms ausytėms II (tęstinis)

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Tauragės rajono savivaldybės
Biudžetinė
Birutės Baltrušaitytės viešoji
įstaiga
biblioteka

Laudacija Kopaitei

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

1740

Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

Foto stendų ekspozicija „Praeities atspindžiai
dabartyje“

1741

Grigiškių kultūros centras

1742

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Panevėžio rajono Vadoklių
kultūros centras
Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras
Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1746

Naisių vasaros teatras

Viešoji įstaiga

1747

Demokratinės
Bendruomenės Resursai

Viešoji įstaiga

1748

Kauno rajono Garliavos
sporto ir kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1749

Klasikos degustacija

1750

Anykščių menų centras

1751

Druskininkų kultūros centras

1743
1744
1745

1752
1753

Lietuvos nacionalinis operos
ir baleto teatras
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Uždaroji akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1754

Jurbarko krašto muziejus

1755

Kultūros paveldo išsaugojimo
Viešoji įstaiga
pajėgos

1756

Kultūra ir renginiai

Viešoji įstaiga

1757

LASS respublikinis centras

Viešoji įstaiga

1758

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
muziejus

Savi ir nepažįstami
Aktorė Hanka Ordonowna – dalis Trakų Vokės
dvaro istorijos
Romansų festivalis „Ant Juodžio ežero bangų“
Etnokultūrinės edukacijos „Mes esam dzūkai...“
Minėjimas „Krauju aplaistyta Varčia“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Vaikų kūrybiškumo skatinimas meninės
saviraiškos priemonėmis
R. V. Gibavičiaus (1935–1993) svetainės-galerijos
Dailė
gibavicius.lt sukūrimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Jaunimo muzikos festivalis Mūz‘on‘as 2
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
Trio di Parma
Žalioji istorijų alėja
Kūrybiniai ieškojimai „Šviesos simfonija“

Muzika
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Muzika mažoms ausytėms III

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Georg Friederich Händel. Opera „Acis and
Galatea“

Muzika

Jurbarko krašto istorijos paminklai

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

Pilaitės kultūros paveldo sklaida

Kultūros paveldo projektai

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga

Tapytojų ir grafikų pleneras „Troškūnų atradimai
2021“
Poezija, prabylanti taškais: nuo žemininkų iki
dabarties reprezentacijų
Albumas „Arno Funkcionalizmas. Architekto
Arno Funko (1898–1957) gyvenimas ir kūryba“
Katalogas „Akmens amžiaus gintaro meistrų
papuošalai“ – I etapas

1760

LASS respublikinis centras

Viešoji įstaiga

Knygos pasaulis po neregio pirštais

Literatūra

1761

Teatras Atviras ratas

Viešoji įstaiga

Aido Giniočio spektaklių „Juoda – Balta“,
„Karantino dienoraščiai“ ir „Apie žmogų,
nužudžiusį gulbę“ sklaida Lietuvos regionuose

Teatras

1762

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai

E Mare Libertas Gallery

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1763

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai

Moters kūno harmonijos studijos – Sauliaus
Paukščio ir Giedriaus Jonaičio paroda –
fotografija ir piešinys

Dailė

1759

Dailė
Literatūra
Architektūra
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1764

Kartų ugdymo centras

1765

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai

1766

Mokyklų tobulinimo centras

1767

Panevėžio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

1768

Karmazinų keramika

Viešoji įstaiga

1769

Menopolis

Viešoji įstaiga

Mes. Istorija muzikoje

1770

Grigiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1771

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

Viešoji įstaiga

Knygų pintinėlė: vaikų literatūros sklaida
jauniesiems grigiškiečiams
Tarpdiscipliniškumo plėtra meniniuose
tyrimuose: poveikis meno projektų kokybei ir
kultūros plėtrai

1772

Noreikonių kultūros ir
edukacijos centras

Viešoji įstaiga

Istorinės keramikos kūrybinės dirbtuvės

1773

Trakų meno mokykla

Biudžetinė
įstaiga

Trakų fanfarinė savaitė 2021

1774
1775

Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcija
Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

1776

Lietuvos jūrų muziejus

1777

Ignalinos rajono kultūros
centras

1778

Vievio kultūros centras

1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

Viešoji įstaiga

Augalo vaidmuo dzūkų gyvenime ir su juo
susijusių tradicinių amatų perdavimas Dzūkijos
krašto vaikams ir
jaunimui
Galerijos E Mare Libertas Gallery pasiruošimas ir
dalyvavimas meno mugėje Art Vilnius 2021
Būtybių tyrinėtojos kabinetas. Prigimtinės
kultūros aktualizavimas vaikams ir jaunimui
INTERaktyvūs žaidimai: Maminukų akademijos
edukacijos
Keramikos skulptūros simpoziumas „Anagama
LT 2021“

Viešoji įstaiga

Lietuvių etninės kultūros
draugija
Lietuvos varinių pučiamųjų
instrumentų orkestrų
asociacija
Vilniaus miesto savivaldybės
centrinė biblioteka
Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“
Rietavo savivaldybės kultūros
centras

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Dailė
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Tarpdisciplininis menas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Muziejaus po atviru dangumi Kernavėje
Kultūros paveldo projektai
pritaikymas renginiams ir renginių organizavimas
Vaizdo filmų ciklas „Amatas – gyvenimo
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
pamatas“
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Biudžetinė
įstaiga

M. K. Čiurlionis: Pasaulį vaizduojuos kaip didelę
simfoniją

Lietuvos nacionalinė Martyno Biudžetinė
Mažvydo biblioteka
įstaiga
Raudonos nosys Gydytojai
Asociacija
klounai
Vox rara

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Geltona.Žalia.Raudona.MĖLYNA! (II etapas)
Edukacijų platforma Dūkšte

Arnoldo Odermato fotografijų paroda

Klounados spektaklio „Keliaujantis klounų
orkestras“ sklaida Lietuvoje 2021 metais
Vladimir Nabokov romano „Blyški ugnis“ („Pale
Mažoji bendrija
Fire“) vertimas ir leidyba

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Fotografija
Cirkas
Literatūra

Asociacija

XVII tarptautinė tradicinių šokių stovykla

Asociacija

Seminarų ciklas pučiamųjų instrumentų orkestrų TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
vadovams, dirigentams ir dalyviams
regiono kultūros ir meno skatinimas

Biudžetinė
įstaiga

Meno magija

Asociacija

Aukuras, kaip tradicijų ir ateities kultūros tiltas
(Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“)

Biudžetinė
įstaiga

Folkloras – mūsų šaknys
Šiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo
juodaragis 2021“
Kūrybinės Sauliaus Paukščio dirbtuvės
fotografams su negalia

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

1787

Baltijos griaustinis

Viešoji įstaiga

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1788

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Asociacija

1789

Dailininkų sąjungos leidykla

Viešoji įstaiga

Agnė Každailytė/Agnes Indres

Dailė

1790

Jurbarko krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Sekminių papročių ir apeigų sankloda Jurbarko
rajone

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1791

Raudonos nosys Gydytojai
klounai

Meno edukacijos projekto „Cirko pacientai“
sklaida Lietuvoje 2021 metais
Uždaroji akcinė Rašytojo Vytauto Kirkučio knygos „Būtasis
bendrovė
esamasis“ leidyba

1792

Leidykla „Žuvėdra“

1793

Lietuvos kaimo turizmo
asociacija

Asociacija

Mano kaimo paveldas

Kultūros paveldo projektai

1794

Lietuvos jūrų muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Jei tavęs nėra telefone...

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1795

Zarasų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

„Literatūrinės stotelės nuo aukštaičių Pauliaus
iki žemaičių Vytauto“ – kultūros darbuotojų
kvalifikacinė išvyka

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

1796

Sis apis

Viešoji įstaiga

Čiurlionis arfos stygomis

Muzika

1797

Lietuvos tautodailinkų
sąjungos Dzūkijos skyrius

Asociacija

Audimo stovykla „Dzūkijos dzyvai“

1798

Utenos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Senosios tradicijos ir papročiai sugrįžta

1799

Širvintų rajono savivaldybės
Igno Šeiniaus viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinės pajautos patyriminės dirbtuvės su
vaikų knygų kūrėjais

1800

Raganiukės teatras

Viešoji įstaiga

Teatro edukacija vaikams „Bumerangas 8“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1801

Kultūra ir renginiai

Viešoji įstaiga

Atviros repeticijos 2021

Muzika

1802

Institutio Media

Viešoji įstaiga

Paroda ir kūrybinės dirbtuvės „Altering Matter“
Brandenburgo žemėje, Vokietijoje bei projekto
pristatymas Vilniuje

Tarpdisciplininis menas

1803

Telšių menų inkubatorius

Viešoji įstaiga

Atgijusios sienos

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

1804

Lietuvos jūrų muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Koralai Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1805

Tytuvėnų piligrimų centras

Viešoji įstaiga

Kultūros centras Dusetų
dailės galerija
Koncertinė įstaiga Kauno
santaka

1808

Asociacija

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Tytuvėnų kultūros paveldas ir jo pėdsakai
istorijoje
Tradicinės žirgų lenktynės „Sartai 2021“ –
Paskubėk, susiruošk Ir graičiau unt SARTŲ...
Jubiliejinis koncertų ciklas „60 Ąžuolyno
akimirkų“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

Banginių garsai

Viešoji įstaiga

Interaktyvus spektaklis „Namas nr. 113“

Teatras

1809

Širvintų rajono savivaldybės
Igno Šeiniaus viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Bibliotekos erdvė kultūriniam pažinimui,
saviraiškai ir kūrybai

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1810

Artscape

Viešoji įstaiga

Klounados spektaklio „Skrydis“ sklaida Lietuvoje Cirkas

1811

Inovatorių slėnis

Viešoji įstaiga

Dizaino ir architektūros vasaros stovykla

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1812

Lietuvos jūrų muziejus

Dangus krenta į jūrą

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

1813

Lietuvos geležinkeliai

Knygos „Garvežiukas Bo“ leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1814

Radviliškio viešoji biblioteka

Fotomokykla

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1815

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Žuvę už Lietuvos laisvę

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

1816

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Knygos „Atminimo paminklas Kvantui“ (sud.
Liucija Citavičiūtė) parengimas ir išleidimas

Kultūros paveldo projektai

1817

Ukmergės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Vilkmergės žemė: atradimai ir sugrįžimai

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

1818

A. Baranausko ir A. VienuolioBiudžetinė
Žukausko memorialinis
įstaiga
muziejus

Žaidimą žaidžiu – Vorutos pilėnu tampu

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

1806
1807

Biudžetinė
įstaiga
Akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga

Muzika

1819

Linkuvos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Linkuva Jazz 2021

1820

Kražių bendruomenė

Asociacija

Tradicijos – mūsų stiprybė

1821

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

Sveikas, muzikos pasauli!

Žydų kultūros ir informacijos
Viešoji įstaiga
centras
Rietavo savivaldybės kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

Pasivaikščiojimas po žydų kvartalą: praeities
pėdsakais (ekskursijos-paskaitos)
Renginių ciklas „Mažas miestelis – puiki vieta
gyventi ir kurti“

1824

Leidykla Hieronymus

Vertėjų kalbadieniai

1825

Vox rara

1826

Mokyklų tobulinimo centras

1827

Vilniaus dailės akademija

1828

Jurbarko krašto muziejus

1829

Aukštaičių kultūros draugija

Asociacija

Etninės kultūros populiarinimo projektas
„Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“

1830

Palangos kultūros ir jaunimo
centras

Biudžetinė
įstaiga

Forumas „Kultūros jūra“

1831

Utenos kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Susitikime U stotyje-2

1832

Metų projektai

Viešoji įstaiga

1833

Baltish Arts Magazine

Viešoji įstaiga

1834

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“

Biudžetinė
įstaiga

1835

Rumšiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Grįžtu atgal į gelsvą rudenį... (Jonas Aistis)

1836

Utenos kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kitokia keramika

1837

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

Teatras yra ir pastatas

Architektūra

1838

Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinių iniciatyvų vasara Kazlų Rūdoje

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1839

StepDraw

Mažoji bendrija

1840

Kauno valstybinis lėlių teatras

Biudžetinė
įstaiga

1841

Klaipėdos regiono kūrybinių
industrijų asociacija

Asociacija

1842

Senųjų menų studija

Viešoji įstaiga

1843

„Mes kuriame kartu“

Mažoji bendrija Edukacinis muzikinis žaidimas

1844

„Teatro dienos“

Viešoji įstaiga

1845

Leidykla „Žuvėdra“

Uždaroji akcinė
Knygos „Ilgesio adresas – Lietuva“ leidyba
bendrovė

1822
1823

Viešoji įstaiga

Anne Carson eiliuoto romano „Raudonos
Mažoji bendrija autobiografija“ ( „Autobiography of Red“)
vertimas ir leidyba
Spektaklio „Pypas“ sukūrimas ir sklaida Lietuvos
Viešoji įstaiga
regionų mokyklose
Atnaujintos Panemunės pilies įvedimas į rinką –
Viešoji įstaiga
pristatymas visuomenei integruotomis
komunikacijos priemonėmis, I etapas
Biudžetinė
Istoriją girdžiu, paliesti galiu
įstaiga

Martyno Levickio albumo „Piazzolla: Seasons of
Buenos Aires“ įrašai ir leidyba
„Nelinijinės trajektorijos“ – tarptautinės
šiuolaikinio meno transliavimo platformos
vystymas 2021 m.
Mechanizuoto lėlių spektaklio, teatrinės
instaliacijos „Apie žmogų ir gyvenimą“ sklaida

Muzikinis-edukacinis vaizdo klipų ciklas
„Maestro Belekas“ skaitmeninėje erdvėje
Kauno valstybino lėlių teatro archyvų edukacinė
sklaida
Mados savaitė Klaipėdoje / Fashion Week
Klaipėda
Muzikinio gatvės teatro spektaklio „Gekumen“
sklaida regionuose

Monospektaklio „Pasivaikščiojimas“ (rež.
Rolandas Kazlas) sukūrimas ir sklaida

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kultūros paveldo projektai
TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
Literatūra
Literatūra
Teatras
Kultūros paveldo projektai
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
Muzika
Tarpdisciplininis menas
Teatras
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras
Dizainas
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras
Literatūra

1846

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

1847

Kretingos muziejus

1848
1849
1850

Lietuvių etninės kultūros
draugija
Marijos ir Jurgio Šlapelių
namas-muziejus
Lietuvos architektų sąjungos
Kauno skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Biudžetinė
įstaiga

VII Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su
žvaigžde čia būti norėjo“
Tradicinių šokių judėjimas Lietuvoje: įdirbis ir
perspektyvos
Senųjų atvirukų paroda „Reminiscencijos.
Keliautojai laiko paraštėmis“

Asociacija

Architektūra: Kaunas 2010–2020

Architektūra

Asociacija

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Uždaroji akcinė
Kūrybinės erdvės „Neringa Fores“ kūrimas
bendrovė
Kuršo baltvokiečių dvarai Šiaurės Lietuvoje:
Joniškio turizmo ir verslo
informacinių stendų tinklo įrengimas
Viešoji įstaiga
informacijos centras
Daunoravos, Malgūžių, Medvilionių dvarų
teritorijose
Alytaus miesto liaudies meno
XVII vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalis
Asociacija
studija „Dainava“
„Ateik, saulute, su pyragais“
Lietuvos nacionalinis UNIMA
Asociacija
Tarptautinę lėlininkų dieną „Jungiamės“
centras
„Tolygi kultūrinė raida“, Tolygios kultūrinės
raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje prioriteto
Varėnos rajono visuomeninė
„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektas:
organizacija „Ištieskime ranką Asociacija
Knygos „Dainavos šalies žmonių pasiekimai ir
vaikui“
gamtos rekordai“ leidyba ir pristatymas
visuomenei.
Spektaklio „Kai aš gulėjau mirties patale“
Teatras Meno Fortas
Viešoji įstaiga
sukūrimas
X Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis
Vytauto Didžiojo universitetas Viešoji įstaiga
„Avanti“
Vyskupo Motiejaus
Biudžetinė
Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei
Valančiaus gimtinės muziejus įstaiga

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

Apsišviesk! Kaip gaminama elektra?

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1861

Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka
Bendri reikalai

1862

Utenos kraštotyros muziejus

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

1863

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

Minčių SPA: kūrybiškumo ir inovacijų sąveika
bibliotekoje
Kultūros ateitis – diskusija ir tinklaveika
Ką žinojo Tauragnų ragana? Atrask patyriminį
Eugenijos Šimkūnaitės pasaulį
Pramonės naratyvai Lietuvos plakatuose –
Katalogas

1864

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

Lithuaniantheatre.com

Teatras

1865

Aukso žuvys

Viešoji įstaiga

1866

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

1867

Kultfliuksas

1868

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

1869

Vox rara

Mažoji bendrija

1870

Kultūros žibintas

Viešoji įstaiga

1871

Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

1872

Projektų studija

Viešoji įstaiga

Kūryba + Chemija = Menas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1873

Chamber music projects

Viešoji įstaiga

IPA video klipas

Muzika

1874

Zarasų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Knyga kitaip arba kitokių knygų formatuose
baltų etninės kultūros ženklai

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

1851

1852

1853
1854

1855

1856
1857
1858
1859
1860

Overdraivas

Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Viešoji įstaiga

Akvilės Misevičiūtės grafinės novelės „Bitės“
išleidimas
UNESCO paveldas komikse: Struvės geodezinis
lankas
Tarpdisciplininio meno parodų ciklas vieno
kūrinio galerijoje „Apiece“
Juozapas Montvila: didysis vilnietis
Álvaro Enrigue romano „Staigi mirtis“ („Muerte
súbita“) vertimas ir leidyba
Tarptautinė grupinė paroda „Tai, kas lieka
neišsakyta“
Tarptautinė rašytojų rezidencijų programa
„Parašyta Molėtų krašte“ (angl. International
writer's residency program „Writing@Molėtai“)

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Teatras

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Teatras
Muzika
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Literatūra

Literatūra
Kultūros paveldo projektai
Tarpdisciplininis menas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Tarpdisciplininis menas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

1875

Kaimų bendruomenė
„ViltijaBendri Reikalai

Asociacija

Pažintis takas: pamatyk, paliesk, pažink

1876

Švenčionių miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Švenčionys – Lietuvos vaistažolių sostinė

1877

Apostrofa

Uždaroji akcinė Rašytojos Paulinos Pukytės knygos „Lubinas ir
bendrovė
seradėlė“ išleidimas

1878
1879

Agnės Kuzmickaitės kūrybos
namai
Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“

Viešoji įstaiga
Asociacija

Viešoji įstaiga

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Literatūra

Agnės Kuzmickaitės kūrybos viešinimas užsienio
Dizainas
žiniasklaidoje
Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
giesmių festivalis
bendruomenių iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Atmosferinė šviesos ir garso instaliacija „Baltų
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
misterijos“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Kelmės mažojo teatro 30-metis
iniciatyvos
Juozo Lukšo Daumanto minėjimo projektas,
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
teatralizuota ekskursija „Partizanų keliais“
atminties puoselėjimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Išpakuok kiną
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Vytauto V. Landsbergio „Vilis“ spektaklis ir
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
edukacija
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Tarptautinis mobilumas teatro rinkoje: praktinis
Teatras
seminaras
Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas
Dizainas
Londono mados savaitėje
Knyga „Lek gervė“, apie vieną ryškiausią Lietuvos
Muzika
chorvedį, pedagogą, visuomenės veikėją ir
kompozitorių Robertą Varną
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
IRGI galerija
startuoliai
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Kompaktinės plokštelės „Aukšti kalneliai“ leidyba
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Knygos „Aušra Martišiūtė-Linartienė „Juozas
Vaičkus – lietuvių teatro ir kino spiritus movens“ Teatras
išleidimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
Liaudiškų šokių subuvimas „Narpulynė“
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Sutkaus fotografijų albumo „Street
Fotografija
photography“ [„Gatvės fotografija“] leidyba
Steidl leidykloje

1880

Trys kaimai

1881

Kelmės mažasis teatras

1882

Kelmės mažasis teatras

1883

Raudondvariečių
bendruomenė

Asociacija

1884

Kelmės mažasis teatras

Biudžetinė
įstaiga

1885

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

1886

Agnės Kuzmickaitės kūrybos
namai

Viešoji įstaiga

1887

Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras“

Asociacija

1888

Rytoj, rytoj

Viešoji įstaiga

1889

Folkloro ansamblis „Laukis“

Asociacija

1890

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

1891

Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1892

Antano Sutkaus fotografijų
archyvas

Viešoji įstaiga

1893

Culture Live

Viešoji įstaiga

Edukacinis projektas „Muzikos pasaulyje“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1894

Anykščių Jurzdiko
bendruomenė

Asociacija

Miško festivalis 2021: panirimai

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

1895

Solo teatras

Viešoji įstaiga

Solo teatro skaitmeninių produktų kūrimas ir
sklaida (II etapas)

Teatras

1896

Iš ašti

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš Arti“

Muzika

1897

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Miesto sodas: Žaliakalnio medinė architektūra

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

1898

Baleto teatras

Viešoji įstaiga

EMPTI Electro Orchestra

Muzika

1899

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

1900

Menų Vartai

Viešoji įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Paroda „Tarpukario Vilniaus moterų dailė: tarp
lūkesčių ir galimybių“
Galerijos „Vartai“ atstovaujamų šiuolaikinio
dizaino menininkų dalyvavimas „Collectible“
mugėje 2021 m. Briuselyje

Dailė
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

1901

INCA LT

Viešoji įstaiga

Teatro festivalis NAMAS Nr. 3

Teatras

1902

Galerija „Meno niša“

Viešoji įstaiga

Meno erdvė jauniems menininkams

Dailė

1903

Kultūra ir renginiai

Viešoji įstaiga

Vaikų vasaros stovykla „Orkestras“

Muzika

Asociacija

Silkės kelias: Lietuvos žydų bendruomenės
maisto festivalis

Biudžetinė
įstaiga

Aukštaitijos regiono knygos festivalis

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

1904
1905

Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenė
Panevėžio apskrities G.
Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka

1906

Rašytojų klubas

Viešoji įstaiga

Tęstinis renginių ciklas „Atradimai: knyga ir
rašytojas“

1907

Baroko operos teatras

Viešoji įstaiga

Baroko muzikos valanda su Baroko operos teatru Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1908

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Edukacinė programa „Kažkoks keistas menas“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1909

Kūrybinės iniciatyvos

Viešoji įstaiga

Baltų kultūros atspindžiai šiuolaikiniame
drabužyje: kolekcijos sukūrimas ir sklaida

Dizainas

Biudžetinė
įstaiga

Negalios transformacija: kūrybiškumas ir
saviraiška

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Biudžetinė
įstaiga

Septyni šeštadieniai su kraštiečiais

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

1910
1911

Klaipėdos miesto
savivaldybės Imanuelio Kanto
viešoji biblioteka
Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji biblioteka

Kulikauskas/Niujorkas/Mekas. A. Kulikausko
dalies video archyvo sutvarkymas ir paruošimas
projekcijoms parodose
Kūrybinės dirbtuvės „Ekologiniai mini sodai ir
mūsų dainuojamasis paveldas“

1912

Trys kaimai

Viešoji įstaiga

1913

Noreikonių kultūros ir
edukacijos centras

Viešoji įstaiga

1914

Taip kitaip

Viešoji įstaiga

Tarpdisciplininių renginių ciklas „Tai yra 5“

1915

Lietuvos kurčiųjų draugija

Asociacija

Kurčiųjų bendruomenė kuria visiems

1916

Kamerinės muzikos rėmimo
fondas

1917

Kitos knygos

1918
1919

Literatūra

Fotografija
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

„III-ieji tarptautiniai J. Naujalio kamerinės
Labdaros ir
muzikos kursai“ – edukacinis projektas vaikams Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
paramos fondas
ir jaunimui
Uždaroji akcinė Serhijaus Žadano knygos „Internatas“ vertimas ir
Literatūra
bendrovė
leidyba
Baleto „Mergaitė su degtukais“ sklaida
Viešoji įstaiga
Teatras
regionuose

Neli Beliakaitės Baltijos
baleto akademija
Koncertinė įstaiga Valstybinis
Biudžetinė
dainų ir šokių ansamblis
įstaiga
„Lietuva“

Su „Lietuva“ po Lietuvą

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1920

Rašytojų sąjungos fondas

Viešoji įstaiga

Almanacho „Poezijos pavasaris 2021“ leidyba

Literatūra

1921

Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

„Lėlių terapija: kūrybiniai seansai bibliotekoje“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

1922

Judesio ir minties teatras

Viešoji įstaiga

Iliuzijų spektaklis „Saldainių lietus“

Cirkas

1923

Pagėgių savivaldybės kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

Kultūros tapatumo reiškiniai. 137-oji Joninių
šventė ant Rambyno kalno „Rambynas. Joninės
Mažojoje LIetuvoje“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

1924

Menopolis

Viešoji įstaiga

Istorija per muziką

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1925

Leidykla „Žuvėdra“

Uždaroji akcinė
Trylika Vilniaus tiltų
bendrovė

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

1926

Klaipėdos miesto
savivaldybės etnokultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1927

Šokių kolektyvas „Šėltinis“

Asociacija

Liaudiškų šokių festivalis „Iš vakar į šiandien“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

Šeduvos kultūros ir amatų
centras
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

Biudžetinė
įstaiga

1930

Klasteris „Panemunių turai“

Asociacija

1931

Stiklo namai

Viešoji įstaiga

Skambantys spalvų žaidimai 2021

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

1932

Neįgaliųjų Naujasis teatras

Viešoji įstaiga

Edukacinė programa: kuriame spektaklį

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1933

Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Edukacinis filmas apie kanklių gimimą
„Skambutis Dievui“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1934

Šiaurės Atėnų fondas

Viešoji įstaiga

Pasaulio literatūros vertimai

Literatūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

1928
1929

Viešoji įstaiga

Tarptautinis mažųjų erdvių profesionalių teatrų
festivalis „MIZANscena“
7-asis tarptautinis šiuolaikinio šokio studentų
festivalis „Šhock Academia“
Žymių Jurbarko krašto muzikos atlikėjų
atminimo įprasminimas interaktyvių suolelių
alėjoje

Teatras
Šokis
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas

1935

Vikinma

Viešoji įstaiga

Tarptautinis Vikinginio laikotarpio (IX–XII a.)
virėjų konkursas Drevernoje

1936

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Teatrinė kelionė Aukštaitijos kultūros šviesuolių
pėdomis

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

Tvarioji Lietuva

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Garso opera „Nidos mokyklos kronikos“

Muzika

1937
1938

Lietuvos universitetų moterų
Asociacija
asociacija
Nidos kultūros ir turizmo
Biudžetinė
informacijos centras „Agila“ įstaiga

Festivalio „Midsummer Vilnius“ skaitmeninis
archyvas
Šokio spektaklio „Keturios AŠ“ sukūrimas ir
sklaida
Tarptautinė fotografijos leidinių paroda
„Fotoblokas. Centrinė Europa fotoknygose“

1939

Baleto teatras

Viešoji įstaiga

1940

Ulna šokio trupė

Viešoji įstaiga

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Marijos ir Jurgio Šlapelių
namas-muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Vaikų kūrybinės dirbtuvės „Knyga Vilniui“
įstaiga
Uždaroji akcinė Philip Pullman knygos „Dulkės knyga. Gražioji
bendrovė
laukinė“ leidyba

1941
1942
1943
1944
1945

1946

1947
1948

Nieko rimto
Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka
Šeduvos kultūros ir amatų
centras
Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centras
Vilniaus dailiųjų amatų
asociacija
Lietuvos dailininkų sąjungos
Kauno skyrius

Bažnytinės muzikos festivalis „Ubi Caritas“

Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Sūduvos regiono J. Vyliaus užrašytų folklorinių
dainų konkursas „Tai Kazlų žali sodai“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Asociacija

Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Asociacija

MEKKA

Dailė

Ankstyvojo meninio ugdymo užsiėmimai 6 mėn.
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
– 6 m. vaikams Lietuvos regioninėse bibliotekose
Paroda „Muziejus performanse“ („Performing
Tarpdisciplininis menas
the Museum“)
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
Pramonės ir meno sintezės rezidencija
rezidencijos Panevėžio regione

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1951

Panevėžio plėtros agentūra

Viešoji įstaiga

1952

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Tarmių kelias iki nūdienų

1953

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

Muzikos ekspresijos

Viešoji įstaiga

Meistriškumo pamokos

Biudžetinė
įstaiga

II Rimvydo Žigaičio menų festivalis

Viešoji įstaiga

Danguolės Kandrotienės paveikslėlių knygos
„Berniukas ir maišelis“ leidyba ir sklaida

Terra Publica

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

1950

1956

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Literatūra

Mažoji bendrija

1955

Fotografija

Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 160!

No Shoes teatras

Samlininkų technologių ir
verslo mokykla
Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centras

Šokis

Biudžetinė
įstaiga

1949

1954

Muzika

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Moklas ir inovacijos
visuomenei

Viešoji įstaiga

1958

Akademijos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1959

Lietuvos kurčiųjų draugija

Asociacija

1960

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

1961

Teatro istorijos

Viešoji įstaiga

1962

Rokiškio kultūros centras

1963

Kupiškio etnografijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

1964

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1965

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

1966

Bernardinų bažnyčios
giedojimo mokykla

Asociacija

1967

Kitos knygos

1968

Rokiškio kultūros centras

1969

Vilniaus rotušė

Viešoji įstaiga

1970

Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1971

Skaitymo ir kultūrinio
raštingumo asociacija

1972

Kitos knygos

1973

Panevėžio rajono Vadoklių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

1974

Darni socialinė raida

Viešoji įstaiga

1975

Anykščių menų centras

1957

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Tarptautinis šiuolaikinės mokslinės fantastikos
projektas „Kauno ateitys“
Sekminės Paberžėje
Kūrybinė eksperimentinė laboratorija „Mes taip
nesitarėm“
Etnokultūros tradicijų puoselėjimas Lazdijų
krašte
Spektaklio „Spąstai“ pristatymas tarptautiniame
scenos menų festivalyje Izraelyje
Teatrinio meistriškumo kūrybinė stovykla
„Teatrinė vasara“
Renginių ciklas M. Glemžaitės 130-osioms
gimimo metinėms paminėti
Memorialinės ekspozicijos „J. Zikaras – Laisvės
kūrėjas“ įrengimas J. Zikaro namuose –
muziejuje
Keliaujančios amatininkų dirbtuvės

Tarpdisciplininis menas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Teatras
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Bernardinų bendruomenės projektas
„Skambančios Bernardinų freskos“
Uždaroji akcinė Jose Saramago knygos „Vienuolyno kronika arba
Literatūra
bendrovė
Baltazaras ir Blimunda“ vertimas ir leidyba
Biudžetinė
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Startas“
įstaiga
regiono kultūros ir meno skatinimas
Vilniaus rotušės kinas

Tarpdisciplininis menas

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
Vienos dienos šeimos festivalis „Miškas žmogui- materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
žmogus miškui“
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas
Asociacija
Literatūra
„Šiaurės vasara. Paauglystė“
Uždaroji akcinė Ievos Dumbrytės knygos „Šaltienos bistro“
Literatūra
bendrovė
leidyba
Tradicinis kraštiečių susitikimas Vadokliuose
„Ten, kur Juoda...“
Parodų kuravimo kūrybinės dirbtuvės: „Alantos
kūrėjų AtiDanga“
Sakralinio meno puoselėtojo monsinjoro Alberto
Talačkos kelias

Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
Stambus planas
Leon Somov & Dileta albumas „Ledas“
bendrovė
2-asis W. Gillocko pjesių konkursas „Virtualūs
Culture live
Viešoji įstaiga
pasažai“
Uždaroji akcinė Leon Somov & Dileta koncertinis turas „Find
Stambus planas
bendrovė
you“
Lietuvos dailininkų sąjungos
4- oji Kauno tarptautinė grafikos meno bienalė
Asociacija
Kauno skyrius
„Šviesos prigimtis“
Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
Saleziečiai Vytėnuose
viešoji biblioteka
įstaiga
Medžiagos rinkimas knygai-fotoalbumui apie
Jurgio Šaulio draugija
Asociacija
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto
signatarą dr. Jurgį Šaulį
Nacionalinis M. K. Čiurlionio Biudžetinė
„Banga“: žmonių balsų kanalas
dailės muziejus
įstaiga
Kauno religinės muzikos
Viešoji įstaiga
Tarptautinis festivalis „Musica sacra“
centras
Paskutinio medonešio šventė „Parjojo namolio
Lazdijų kultūros centras
Viešoji įstaiga
bitutė ratuota“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Muzika
Dailė
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Literatūra
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Muzika
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Grupės „WhaleSounds“ ambientinės muzikos
albumo „Žmonės“ leidyba ir sklaida
Aristofano komedijos ,,Moterys Tautos
susirinkime“ vertimas, parengimas spaudai ir
leidyba

1985

Banginių garsai

Viešoji įstaiga

1986

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

1987

Molėtų kultūros centras

1988

Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus

1989

Molėtų kultūros centras

1990

Meno alchemija

1991

Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

1992

Lietuvos nacionalinis muziejus

Biudžetinė
įstaiga

1993

Metų pramogos

Viešoji įstaiga

1994

Salamos rėmėjų fondas

Viešoji įstaiga

Albumo išleidimas

Dailė

1995

Molėtų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Teatrų festivalis „Talentas būti žiūrovu“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

1996

Slinktys

Asociacija

Poezijos garso įrašų platforma „Echogramos“

Literatūra

1997

Jaunimo asociacija „Patirk“

Asociacija

Kultūrinis patyriminis žygis Nemunu „Kūryba su
vėju ir bangomis“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

1998

Salamos rėmėjų fondas

Viešoji įstaiga

Šviečiančios miesto meno vitrinos

Dailė

1999

Tarptautinės vaikų ir jaunimo
Asociacija
literatūros asociacijos
Lietuvos skyrius

Žodžių muzika: geriausių 2020 metų vaikų knygų
Literatūra
kūrėjų apdovanojimai

2000

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Teatro dirbtuvės „Mano Vilnius“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2001

Lietuvos šeimų, auginančių
kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA

Asociacija

Pasaulis kurčių vaikų akimis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2002

Kauno valstybinis lėlių teatras

Biudžetinė
įstaiga

Virutalus edukacinis turas: Kauno valstybinis
lėlių teatras – gyvasis lėlių muziejus

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2003

Salamos rėmėjų fondas

Viešoji įstaiga

Virtuali galerija

Dailė

2004

Panevėžio rajono Miežiškių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Koncertų ciklas „Baltos Kalėdos“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2005

Be kompanijos

Viešoji įstaiga

2006

Mene

Viešoji įstaiga

2007

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

Dzūkijos krašto giesmės ir jų išsaugojimas

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

2008

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Viešoji įstaiga

„Vaikai vaikams - garsais vaizdais“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2009

Utenos kultūros centras

2010

Manifestus

2011

Klaipėdos kultūros
bendruomenė

Asociacija

Rytprūsių mėlis

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

2012

Teatro gatvė

Viešoji įstaiga

Lietuvos ir pasaulio scenos menų refleksija
„Teatro žurnale“

Teatras

2013

Saulės muzika

Viešoji įstaiga

Skambančios pilys ir keliaujantys muzikantai

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2014

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Meno ir mokslo teatras: Slaptoji laboratorija

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga

Muzika
Literatūra

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Ekspozicija „Tremtis ir rezistencija Joniškio
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
krašte“
atminties puoselėjimas
XX-asis sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
Viešpatį stygomis ir dūdomis“
patirtys
Spektaklio „Nusikaltimas be bausmės“
Teatras
sukūrimas ir sklaida
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Mūzos sparno paliesti... Kūrybinių duetų vakarų profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
ciklas
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Paroda „Išėjusios su viltimi. Kovojančios moterys
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
XIX–XX a.“
Grupės „Colours of Bubbles“ ir Šv. Kristoforo
Muzika
kamerinio orkestro koncertų turas „Untold
Story. Chapter 2“
Vasaros koncertų ciklas „Mūzų dialogai“

Šiuolaikinio šokio spektaklio „Hands Up“
sukūrimas ir sklaida
Knygos „(Ne)priklausomos šiuolaikinio meno
istorijos. 1987–2020. III tomas“ leidyba

Biudžetinė
Į praeitį dabartyje
įstaiga
Uždaroji akcinė
Hiutenfeldas. Vilties sala
bendrovė

Šokis
Tarpdisciplininis menas

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2015

Trakų krašto kultūros ir
amatų asociacija

Asociacija

Trakų krašte gyvenančių tautų amatų,
kulinarinio paveldo ir folkloro kursai-stovykla

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

2016

Art shot

Viešoji įstaiga

Komiksų serija „Pieno baras“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2017

Vilniaus vaikų ir jaunimo
meno galerija

Viešoji įstaiga

Šiandien aš II

Dailė

2018

Leonido Donskio Fondas

Viešoji įstaiga

Šetenių dialogai

Kultūros paveldo projektai

2019

Kultūros klubas „Kitaip“

Viešoji įstaiga

Daugų himnas

2026

Vilniaus miesto muziejus

Viešoji įstaiga

Vokiečių gatvė: dvi parodos

Kultūros paveldo projektai

2027

Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Paroda „Gitarų meistras Tonis Žemaitis“

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

2028

Panevėžio rajono Šilagalio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Didžiosios orkestrų lenktynės „Vario audra“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

2029

Be kompanijos

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinio šokio spektaklis „Industrializuojamas
Šokis
intymumas“ (darbinis pavadinimas)

2030

Kėdainių rajono savivaldybės
Biudžetinė
Mikalojaus Daukšos viešoji
įstaiga
biblioteka

Dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nevėžio
kranto 2021“

2031

Strumi projects

Viešoji įstaiga

„Miestas kaip žaidimų aikštelė“ – šiuolaikinio
Teatras
gatvės teatro edukacinė-socialinė programa 2021

2032

Manifestus

Uždaroji akcinė
Šulinys
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2033

Eik art

Viešoji įstaiga

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2034

Gluk Media

2020

2021
2022
2023
2024
2025

2035
2036
2037
2038

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
Marijampolės kultūros klubas
Istorinio šokio diena Marijampolėje (paantraštė: materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Asociacija
„Aistuva“
arbatėlė pas grafienę Prancišką Butlerienę)
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Uždaroji akcinė John Fante romano „Banker Hilio svajonės“
Kitos knygos
Literatūra
bendrovė
vertimas ir leidyba
Profesionalioji menininkų kūryba: edukacinio
Freskos
Asociacija
Muzika
muzikinio albumo įrašai ir leidyba
Marijampolė, Londonas, Niujorkas: idėjų
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Sveikatingumo idėjos
Viešoji įstaiga
migracija 8“
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Uždaroji akcinė
Overdraivas
Kūrybinė erdvė – „Nida Stories“
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
bendrovė
Lietuvos šeimų, auginančių
Asociacija
Teatro renginiai kurtiems vaikams
Teatras
kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA

Tilts

Uždaroji akcinė
Asamblėja
bendrovė
Marijampolės Petro
Biudžetinė
Nauji bibliotekos sprendimai: automatizuota
Kriaučiūno viešoji biblioteka įstaiga
skaitytojų aptarnavimo sistema
Parodos ir renginių ciklo „Iš tos operos“
Vilniaus miesto opera
Viešoji įstaiga
perkėlimas į Klaipėdą
Daugyvenės kultūros istorijos Biudžetinė
Šeštadienių popietės klojimo teatre
muziejus-draustinis
įstaiga
Roko Zubovo ir Phil Von M. K. Čiurlionio kūrinių
Muzikos zona
Viešoji įstaiga
interpretacijų albumo „Eiti ramybėn“ sukūrimas,
leidyba ir sklaida

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Muzika

2039

Saulės muzika

Viešoji įstaiga

Grojantys kūnai

Šokis

2040

Gerdžiūnų bendruomenė

Asociacija

Land Art Gerdžiūnuose

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2041

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

Senieji vėjo malūnai: atminties archyvas

Kultūros paveldo projektai

2042

Rietavo savivaldybės kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

Regioninė šokio sklaidos programa Telšių
apskrityje

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida

2043

Krantas

Viešoji įstaiga

Muzikinis perfomansas „Sonic resistance“

Muzika

2044

Galerija „Meno niša“

Viešoji įstaiga

Pauliaus Makausko paroda „Naujos jūros“

Fotografija

2045

Būties slėpinio produkcija

Viešoji įstaiga

Meno ir mokslo kolaboracijų erdvė 2021

Tarpdisciplininis menas

2046

Menų Vartai

Viešoji įstaiga

2047

Aukso žuvys

Viešoji įstaiga

2048

Fralita Films

Viešoji įstaiga

2049

Slinktys

Asociacija

2050

Vox rara

2051

Tarptautinė Eksperimentinė
Meno Akcija

Viešoji įstaiga

2052

Terra Publica

Viešoji įstaiga

2053

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Asociacija

2054

Ulna šokio trupė

2055

Galerija „Meno niša“

2056

Kitos knygos

2057

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

2058

Sintautų kultūros centras

2059

Indigo studija

2060

Marijampolės kultūros
centras

2061

Degu

2062

M. K. Čiurlionio namai

2063
2064

Lietuvos šeimų, auginančių
kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA
Pakruojo rajono Stačiūnų
daugiafunkcis centras

Paroda skirta žymaus Lietuvos modernizmo
menininko Antano Mončio šimtosioms gimimo
metinėms atminti
Aelitos Ambrulevičiūtės knygos „Prabilę namai.
Gyvenimas Mėsinių gatvėje XIX–XX a. (iki 1940
m.)“ parengimas
Knyga+Kinas

Tarptautinis virtualus poezijos festivalis
„Poezijos tiltai“
César Aira romano „Vaiduokliai“ („Los
Mažoji bendrija
fantasmas“) vertimas ir leidyba
Tema namai
Autorių Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek ir
Martin Vaněk knygos „How to Make a Gallery“
leidyba
Teatrinis pasakojimas kaip terapija: kūrybinės
dirbtuvės suaugusiems su negalia

Tarpdisciplininis menas

Literatūra
Tarpdisciplininis menas
Literatūra
Literatūra
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Dailė

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Interaktyvios edukacinės kūrybinės laboratorijos
Viešoji įstaiga
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
„Teatralas“ sukūrimas ir sklaida
didinimas
Konstantino Gaitanži paroda „Nakties sargyba“
Viešoji įstaiga
Tarpdisciplininis menas
(Nightwatch)/She’s like a rainbow“
Uždaroji akcinė Ocean Vuong romano „Žemėje mes žavūs
Literatūra
bendrovė
trumpą akimirką“ vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Profesionalaus ir mėgėjų meno festivalis
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
įstaiga
„Saulėgrįža 2021“
iniciatyvos
Biudžetinė
A cappella muzikos festivalis – konkursas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
įstaiga
„Dainuoju širdimi sau ir tau“
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Skirtingų taikomojo meno profesionalų vientisos
kolekcijos „From Object to Subject“ sukūrimas
Uždaroji akcinė bei online galerijos ir parduotuvės išvystymas,
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
bendrovė
kaip tinkamos platformos kūrinių
reprezentavimui ir pardavimams tarptautiniuose
renginiuose vystyti.
Biudžetinė
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Modernaus folkloro projektas „Margai skamba“
įstaiga
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Šokio spektaklio „A story about the queen of
Viešoji įstaiga
Šokis
trash“ (darbinis pavadinimas) sukūrimas ir
premjeros
Biudžetinė
Dialogai su Čiurlioniu
Muzika
įstaiga
Asociacija
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Bėgant iš tylos pasaulio...
Rasos (Joninių) šventė Stačiūnuose

2065

Veiviržėnų kultūros centras

2066

Šalčininkų rajono
Viešoji įstaiga
savivaldybės Kultūros centras

„Būk aktyvus, būk meniškas“ meninė stovykla

2067

Impetus musicus

56 fortepijoninių rečitalių ciklas M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje Druskininkuose

Viešoji įstaiga

Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2021 m.

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Muzika

2068

Indigo studija

Naujo dizaino produkto – transformuojamo
Uždaroji akcinė aksesuaro – kuprinės, reprezentuojančios
bendrovė
Lietuvos menininkų
kūrybą „Arty Bag: 2in1“ sukūrimas ir sklaida

2069

Jono Meko vizualiųjų menų
centras

Viešoji įstaiga

2070

Tag of Joy

2071
2072
2073
2074

Taikomosios antropologijos
asociacija
Kauno apskrities viešoji
biblioteka
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus
Ukmergės kraštotyros
muziejus

Vaizdo žaidimo „Crowns and Pawns“ (liet.
Uždaroji akcinė
„Karūnos ir pėstininkai“) viešinimas bei
bendrovė
populiarinimas
Kūrybinės etikos dirbtuvės: kultūrų
Asociacija
reprezentavimas
Biudžetinė
Miesto sodas: Žaliakalnio medinė architektūra
įstaiga
Biudžetinė
Paroda „Stebimi. 50 cenzūros metų Lietuvos
įstaiga
kultūroje“
Biudžetinė
Skulptoriaus Mykolo Striogos jubiliejinė kūrybos
įstaiga
paroda

2075

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

2076

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

2077

Stop juosta

2078

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

2079

Kitos knygos

2080

Utenos kultūros centras

2081

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

2082

Solo teatras

2083

Trakų istorijos muziejus

2084
2085

Klubas „Sudargo piliakalnių
aidai“
Kauno miesto kamerinis
teatras

Fluxus Lab’60

Etno vakaras – Vilniaus krašto tradicijų lobis

Biudžetinė
įstaiga

Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų
intervencija 3
Architektūriniai modernizmo maršrutai: LT-LVMažoji bendrija
PL-BY
Biudžetinė
Kultūrlaužis: virtualios kultūros gidas internete
įstaiga
Uždaroji akcinė Vytauto Pliuros poezijos knygos „Švelnumas
bendrovė
pragare“ vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Žolinės šventė „Paprasčiausiai pasiilgau arklio...“
įstaiga
Biudžetinė
Idėjų greitintuvas 3: kultūrinių sprendimų
įstaiga
akademija jaunimui
Solo teatro spektaklių sklaida Lietuvos
Viešoji įstaiga
miestuose ir regionuose
Biudžetinė
įstaiga

Renginys „Tradicinės religijos Trakų mieste –
šimtmečių sugyvenimas ir tolerancija“

Asociacija

Širdys pilnos lietuviškų žodžių

Biudžetinė
įstaiga

Sklaidos projektas: „Mortos eina lauk“

Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Šiaulių miesto savivaldybės
viešoji biblioteka

Spektaklio-kelionės „Miesto eilės“ sklaida
Lietuvoje
Alejandro Zambra dviejų apysakų „Bonsai“
Mažoji bendrija („Bonsái“) ir „Privatus medžių gyvenimas“ („La
vida privada de los árboles“) vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Virtuali Filosofijos skaitykla
įstaiga
Biudžetinė
Lietaus vaikai po bibliotekos skėčiu
įstaiga

2090

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centras

Biudžetinė
įstaiga

2091

Protektorius

Mažoji bendrija Žemėj Lietuvos. Laisvė ir rokas

2086

Teatro istorijos

2087

Vox rara

2088
2089

2092

2093

Tauragės rajono savivaldybės
Birutės Baltrušaitytės viešoji
biblioteka
Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka

Viešoji įstaiga

Savanorių karių istorija-Lietuvos ir krašto garbė

Dizainas

Tarpdisciplininis menas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Architektūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Literatūra
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Teatras
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Teatras
Teatras
Literatūra
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Biudžetinė
įstaiga

Dainuojamosios poezijos vakaras „Prie garažų“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

Biudžetinė
įstaiga

Literatūrinis festivalis „Šiaurės šalių vaikų
literatūros potvynis 2021“

Literatūra

2094

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2095

Kūrybinis avangardas

Uždaroji akcinė
Grupės „Siela“ muzikinių įrašų reprodukavimas
bendrovė

2096

Salantų regioninio parko
direkcija

Biudžetinė
įstaiga

2097

Panevėžio Elenos
Biudžetinė
Mezginaitės viešoji biblioteka įstaiga

2098

Biržų „Saulės“ gimnazija

Biudžetinė
įstaiga

Skambiausios „Solis Ortus“ ir draugų dainos
Radvilų žemei

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2099

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

Viešoji įstaiga

Sekmadienis! Maestro, I sezonas

Muzika

2100

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Meno ir mokslo festivalis „VI SA TA“ 2021

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2101

Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Gražina ir drakonas

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

2102

Auraviva”

Viešoji įstaiga

Art'Menė 2021

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

2103

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

2104

Neįgaliųjų Naujasis teatras

2105

Pojūčių akademija

2106

Vox rara

2107
2108

Klaipėdos regioninis
valstybės archyvas
Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus

Apie poeziją, nepoeziją ir teksto malonumą...

Kartenos festivalis „Kuršių genties vartus
pravėrus VI“
„Provincijos tango Elenai“
(skirta poetės Elenos Mezginaitės 80-mečiui)

Kūrybiškiausių metų knygų dvyliktukas:
diskusijos ir sklaida
Profesionalių menininkų ir neįgaliųjų bendras
Viešoji įstaiga
projektas – spektaklis „Galia“
LMTA studentų orkestro koncertas La Ciotat
Viešoji įstaiga
festivalyje – diplomatinių santykių LietuvaPrancūzija šimtmetis
David Foster Wallace apsakymų rinkinio
Mažoji bendrija
„Užmarštis“ ( „Oblivion“) vertimas ir leidyba
Biudžetinė
Kinas iš archyvų
įstaiga
Biudžetinė
Konferencija „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“
įstaiga
Biudžetinė
Chamber Theatre Festival
įstaiga
Uždaroji akcinė Jungtinis Lietuvos jaunųjų kūrėjų menas
bendrovė
viešosiose Vilniaus erdvėse

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos
Muzika

Literatūra
Teatras
Muzika
Literatūra
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2109

Panevėžio teatras „Menas“

2110

Europos kinas

2111

Vilniaus senamiesčio
atnaujinimo agentūra

Viešoji įstaiga

Atgimę Vilniaus paminklai

2112

Kino pavasaris

Viešoji įstaiga

Senjorų kino klubas

2113

Vilniaus lenkų teatro studija

Asociacija

Teatrų festivalis „Teatro Idos“

2114

In corpore

Asociacija

2115

Klaipėdos šventės

Viešoji įstaiga

2116

Marijampolės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

2117

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Tarptautinė paroda: Lietuva – Bavarija. Dinastinė
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
vedybų politika ir valstybiniai

2118

Panevėžio rajono Ėriškių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

XX a. 1 p. austinės namų tekstilės rinkinio
išsaugojimas ir sklaida

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

2119

Involved

Viešoji įstaiga

Pandemijos estetika – II banga, maištas

Dailė

2120

Pojūčių teatras

Viešoji įstaiga

2121

Lietuvos aukštoji jūreivystės
mokykla

Viešoji įstaiga

Kūryba ir tapatybė: LGBT+ kūrybinės veiklos
skatinimas ir dokumentavimas
Klaipėdos šviesų festivalis
Sūduvių ugnys – budinam svietą

Tarpdisciplininis menas
Kultūros paveldo projektai
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Tarpdisciplininis menas
Dizainas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Edukacinės kūrybinės dirbtuvės „Matoma
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
nematoma“
Kuršių marių regione nykstančių valčių ir mažųjų
laivų paveldo fotografavimas ir interpretacija
Fotografija
Lietuvos marinistinės kultūros išsaugojimui

2122

Ketvirta versija

Viešoji įstaiga

Klasikinės muzikos video miniatiūrų ciklas
„Muzika – mano gyvenimas“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2123

Muzikinis žadintuvas

Viešoji įstaiga

Koncertas tik tau

Muzika

Kauno miesto kamerinis
teatras
Lietuvos dailininkų sąjungos
Kauno skyrius
Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Jaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“

Teatras

Asociacija

Trip and Traveling

Dailė

Biudžetinė
įstaiga

Iškoduoti freską: radijo pjesių kūrimo hakatonas

2127

Pamario vakarai

Asociacija

Rusnės festivalis'2021

2128

Slinktys

Asociacija

Eduardo Saprykino poezijos knygos
„Atsiprašome, prašome palaukti“ leidyba ir
sklaida

2129

Salos etnokultūros ir
informacijos centras

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvininkų mada

2130

Vilkaviškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šviesos, muzikos ir dailės dermė „b‘ART“

2131

Ignalinos rajono kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Vasaros suARTėjimai

2132

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Spektaklio „Miražas“ skaitmenizavimas ir sklaida Teatras

2133

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

Diena su Lėle

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

2134

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Knygos „Partizanų dainos“ (sud. Kostas
Aleksynas, Živilė Ramoškaitė) parengimas ir
leidyba

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2135

Koncertinė įstaiga „Kauno
santaka“

Pandeminis manifestas „Covidiada“

Muzika

2136

Zarasų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2137

Menų Vartai

Viešoji įstaiga

Po Lietuvos regionus keliaujanti šiuolaikinio
meno edukacinė programa

2138

Institutio Media

Viešoji įstaiga

Nedisciplininių tyrimų laboratorija

2139

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

2140

A. Žandario įmonė

2141

Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorija

2142

Extruder

2143

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

2144

Adomynės kaimo
bendruomenė

2145

Anykščių menų centras

2146

2124
2125
2126

Individuali
įmonė
Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė
Biudžetinė
įstaiga

Sartų kultūros kelio patyriminiai žygiai

Knygos Janas Kochanowskis „Fraszki“/„Niekai“
(sudarytoja ir vertėja Regina Koženiauskienė)
vertimas ir išleidimas
Knygos Sigitas Geda „Vaikai po lelijomis“ su CD
parengimas spaudai ir leidyba
IV Vaikų ir jaunimo festivalis „Muzika kviečia
kiekvieną“
Interaktyvios Lietuvos pilys ir dvarai
„Kronas“ – stalo žaidimas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Literatūra
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Kultūros paveldo projektai
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Fotografija
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Asociacija

Kaimas gyvas tol, kol gyvos senosios tradicijos

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Muziejaus erdvių ir ekspozicijos išplėtimas
papildyta realybe
Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.:
enciklopedinio žinyno rengimas

2147

Godo galerija

Viešoji įstaiga

Tarpkultūra

Dailė

2148

Meninių projektų ciklai

Viešoji įstaiga

Jewish art festival in Lithuania

Muzika

2149

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga

Varlaukio geležinkelio stotyje atgimusios istorijos

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

2150

Meno ir mokslo laboratorija

2151

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

2152
2153

2154

Asociacija

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga
Labdaros ir
Naujosios Romuvos fondas
paramos fondas
Ukmergės meno draugija

Asociacija

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Lietuvos nacionalinis dramos
teatras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2157

Terra Publica

Viešoji įstaiga

2158

Marijampolės turizmo ir
verslo informacinis centras
„SMART Marijampolė“

2159

2155

Patyriminis spektaklis „Pasakų parkas“

Teatras

Edukaciniai interaktyvūs istorinės atminties
puoselėjimo instrumentai: „Dėk į kojas!“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Pokalbiai su Bazilisku
Juozo Žitkausko eilėraščių knygos „Dubeltavos
išpažintys“ leidyba ir sklaida

Literatūra

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Sceninės raiškos meistriškumo laboratorija Uk21
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Mįslingi žaidimai prie marių

Dailė

Kūrybinių dirbtuvių programa „Įžanga“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Veera Hiranandani knygos „The Night Diary“
vertimas ir leidyba

Literatūra

Viešoji įstaiga

Marijampolės ištakos. Kvietiškis

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Eškelita

Mažoji bendrija

Keanu Blunt albumo „Velnio nuotaka“ kūryba,
leidyba ir sklaida

Muzika

2160

Utenos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinės patirtys su Utenos rajono menininkais

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

2161

Slinktys

Asociacija

Vilniaus sekretai

Kultūros paveldo projektai

2162

Menų katilas

Viešoji įstaiga

Tarpdisciplininis dailės ir muzikos projektas
„Linijos simfonijos“

Tarpdisciplininis menas

2163

Lietuvos nacionalinis operos
ir baleto teatras

Biudžetinė
įstaiga

Operos teatro labirintais

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2164

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Šokio miniatiūros „Šokis objektui ir šeimai“

Šokis

2165

Cantus firmus

Viešoji įstaiga

XIII-as Muzikos festivalis „Pasaulio balsai 2021“

Muzika

2166

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

Pažintis su garsu: interaktyvių muziejaus
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
eksponatų bei edukacinės programos sukūrimas kūrimas

2167

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka

Kultūra kitaip

2168

Panevėžio kraštotyros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
Panevėžio sporto istorijos ekspozicija „Sveikame
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kūne – sveika siela“ (IV etapas)
kultūrinis turizmas

2169

Muzikos zona

Viešoji įstaiga

Lietuvos eksperimentinės muzikos rinkinio
Muzika
„Baras Soundtracks“ sukūrimas, leidyba ir sklaida

2170

Laisvės TV

Viešoji įstaiga

Videokūrybos mokykla

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Teatras

2156

2171

Lentvario kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Jaunimo festivalis ir diskusijų platforma
„Cultureland'as“

2172

Meno alchemija

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Jaudulys“ sukūrimas

2173

Utenos kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

4 Rytų Aukštaitijos Antanai

2174

Lentvario kultūros rūmai

Viešoji įstaiga

Dvarokas'21

2175

Overdraivas

2176

Sakralus menas

Uždaroji akcinė
Festivalių namų „Line up“ programa
bendrovė
Keiskime perspektyvą: inovatyvus ir žaismingas
Viešoji įstaiga
Vilniaus katedros varpinės pažinimas

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2177
2178

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka
Noreikonių kultūros ir
Viešoji įstaiga
edukacijos centras

Interaktyvus pleneras „Pakruojo apylinkių
vaizdai“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

Šiuolaikinis kultūros žmogus

2179

The Room

Viešoji įstaiga

Trijų parodų ciklas „Darbalapiai“

Tarpdisciplininis menas

2180

Kultūros periodinių leidinių
asociacija

Asociacija

Išleidai knygą, pasodink medį

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2181

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

Skulptūrų romansas „Oginskių dvaro parko
takais“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Moderni biblioteka

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2182
2183

Kretingos rajono savivaldybės
Biudžetinė
M. Valančiaus viešoji
įstaiga
biblioteka
Antanavo kultūros klubas
Asociacija
„Dvarkiemis“

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
Mažoji bendrija 3D drabužių kolekcijos pirminės stadijos kūrimas
startuoliai
260 bendrystės valandų Antanave

2184

Oskaras Povilenas

2185

Oro menas

Viešoji įstaiga

2186

Oskaras Povilenas

Mažoji bendrija

2187

„Baltų lankų“ leidyba

2188

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Didžiuokis tad dabar, tauta, savo laisve!

Tarpdisciplininis menas

2189

Oskaras Povilenas

Mažoji bendrija

Drabužių kolekcijos pristatymas Paryžiaus
mados savaitėje

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka
Marijampolės turizmo ir
verslo informacinis centras
„SMART Marijampolė“
Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Virtualus pabėgimo kambarys Žandarai už durų

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Viešoji įstaiga

Menas jungia bendruomenes

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2190
2191
2192

Spektaklis „Tamsus kambarys“

Drabužių kolekcijos sukūrimas bei pristatymas
Ruduo/Žiema 2021/2022
Uždaroji akcinė Vaivos Grainytės knygos „Apie laimę“
bendrovė
parengimas ir leidyba

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2193

Jurbarko kultūros centras

2194

Teatro istorijos

Viešoji įstaiga

2195

Jurbarko kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2196

Domus Artis

Viešoji įstaiga

2197

Teatras „Taško“

Viešoji įstaiga

2198

Jurbarko kultūros centras

2199

Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

2200

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

2201

L. T. Ansamblių tinklas

Viešoji įstaiga

2202

Actus magnus

Viešoji įstaiga

2203

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

2204

Studija „Mama“

Viešoji įstaiga

2205

Kauno miesto kamerinis
teatras

Biudžetinė
įstaiga

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

Lietuvių mitologijos komiksai
Klaipėdos jaunimo teatrinės veiklos pristatymas
Jurbarke
Dokumentine patirtimi paremtas dramos ir
videomeno spektaklis „Aktorių karantinas“
XII Teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“
Lietuviškos dainos ir romansai – įrašai ir CD
leidyba
Meninės iniciatyvos „Pasivaikščiojimas
Klaipėdoje“ plėtra
Profesionalaus meno šventė „Jurbarko
promenada“
Edukacijų ciklas „Kūrybinė pirkelė“
VIII Tarptautinis chorinės muzikos festivalis
„Auksinė Šalčios juosta“
LENscapes – inovatyvūs naujos muzikos
projektai Kopenhagoje, Frankfurte ir Vilniuje
Knygos „Kaip karalaitė Karolina kovojo už
laimingus saldumynus“ leidyba ir sklaida
Knygos „Tarakučio pasakėlės“ spauda
(knygų serija „Vaivos juosta“). Dailininkė –
iliustratorė Irena Daukšaitė – Guobienė
„Ab initio“ pirmoji lietuvių kompozitorių
muzikos tūbai kompaktinė plokštelė
Dramos laboratorija „Jei būčiau personažas“

Šokis
Dizainas
Literatūra

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Teatras
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu
Muzika
Kultūros paveldo projektai
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Muzika
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Muzika
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2206

Marijampolės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

2207

Sakralus menas

Viešoji įstaiga

2208

Zarasų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Fantastinis renesansas ir kitos istorijos: Šv.
arkangelo Mykolo bernardinių ansamblio
achitektūrinės raidos atspindžiai
Interaktyvios informacinės sistemos apie Zarasų
miesto istoriją sukūrimas

2209

Bilietų nėra

Viešoji įstaiga

Audioserialas „Šiaurės miestelis“: trečias sezonas Teatras

2210

Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2211

Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2212

Suonatori del granduca

Viešoji įstaiga

2213

Raganiukės teatras

Viešoji įstaiga

Pasakų festivalis „Gyveno kartą“

Teatras

2214

Tikra knyga

Mažoji bendrija

Poezijos knygos „Senio galvos“ sukūrimas ir
leidyba

Literatūra

2215

Kauno šokio teatras AURA

Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose

Šokis

2216

Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras

Palėpės istorijos

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė

2217

2218
2219

Baltijos vėjai
Teatrų vaikams ir jaunimui
asociacija „Asitežas“
Kultūros ir švietimo centras
Vilniaus mokytojų namai

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga

Asociacija
Viešoji įstaiga

Teatrų festivalis „Perženk slenkstį“

Visuomenės švietimo poreikius atitinkančių
inovacijų plėtra Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejuje
Kazlų Rūdos savivaldybės regiono kultūros,
paveldo ir etnokultūros vertybių skaitmeninės
bazės plėtra (interaktyvus paveldo objektų
apžvalgos puslapis)
V tarptautinis Kretingos senosios muzikos
festivalis

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Muzika

Japonija – Lietuvos žinomumo kūrimo šalis.
Naujų idėjų kamerinio orkestro Niko koncertai
Muzika
Japonijoje Lietuvos ir Japonijos diplomatinių
santykių atkūrimo 30 – mečiui paminėti
VI tarptautinis teatrų vaikams ir jaunimui Asitežo
Teatras
festivalis Jėga/Cool
Tarptautinis šiuolaikinės folk muzikos festivalis
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
„Saulės muzika“
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
Vėl skamba Staniulio kanklės
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

2220

Kauno rajono Ežerėlio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2221

Lietuviškos šventės

Viešoji įstaiga

City circus festival

2222

Kultūros ir švietimo centras
Vilniaus mokytojų namai

Viešoji įstaiga

Pasidainavimai su Veronika. Lietuvos prezidentų
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
keliais

2223

Violončelių muzika

Viešoji įstaiga

Tarptautinis muzikos festivalis N žemė 2021

Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Renginių ciklas: V – asis respublikinis
bandonininkų festivalis „Antanų polka“, skirtas
„Eržvilko bandonijos“ kolektyvo 45 metų
jubiliejui. Kūrybinė – edukacinė vaikų ir jaunimo
stovykla „Bandonija vakar, šiandien ir rytoj“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

Vytautas Mačernis prabyla aktorių balsais

Teatras

Interaktyvi paroda „Artefaktų beieškant“, skirta
Joniškio miesto vardo 485 metų paminėjimui

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

Taira Milušauskaitė „Art deco mada Lietuvoje“

Dizainas

Aušrinės Tilindės
romano „Pabėgimas“ leidyba

Literatūra

2224

2225
2226
2227
2228
2229

Eržvilko kultūros centras

Teatro sąjungos meno kūrėjų
Asociacija
asociacija
Joniškio istorijos ir kultūros
Biudžetinė
muziejus
įstaiga
Uždaroji akcinė
Lectio divina
bendrovė
Uždaroji akcinė
Lectio divina
bendrovė
Biudžetinė
Eržvilko kultūros centras
įstaiga

Prisimenu, pažįstu, atrandu

2230

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Asociacija

Lietuvos neįgaliųjų dainų šventė

2231

Kauno valstybinis lėlių teatras

Biudžetinė
įstaiga

Nuotolinės teatro pamokos Lietuvių
bendruomenių mokykloms užsienyje

Cirkas

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2232

Kauno kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kauno rampa 2021

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2233

Kino pavasaris

Viešoji įstaiga

„Veikti ir/ar būti?“. „Kino pavasario“
informacinio leidinio parengimas ir leidyba

Tarpdisciplininis menas

2234

Zarasų krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Tradicinių amatų mokymai

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

2235

Tikra knyga

Mažoji bendrija

Paveikslėlių knygos vaikams „Jokio jokio tvano“
sukūrimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Rietavo Mykolo Kleopo
Oginskio meno mokykla
Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2238

Kanalas

Viešoji įstaiga

Vietos atmintis. Formos

2239

Kultūros horizontai

Viešoji įstaiga

The Grand Ball

2240

Viešoji koncertinė įstaiga
„Banchetto musicale“

Viešoji įstaiga

2241

Teatras „Atviras ratas“

Viešoji įstaiga

2242

Kauno šokio teatras AURA

2243

Zarasų krašto muziejus

2244

Varėnos kultūros centras

2245

Lietuvos kelionių vadovų ir
gidų sąjunga

2246

Kauno šokio teatras AURA

2247

Tytuvėnų kultūros centre

2248

Kauno šokio teatras AURA

2249

Joniškio kultūros centras

2250

„Vėjų“ teatras

2251

Tikra knyga

2252

Kūrybos studija „Solo“

2253

„Vėjų“ teatras

2254

Marijos ir Jurgio Šlapelių
namas – muziejus

2236
2237

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Asociacija
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2255

Kėdainių kultūros centras

2256

„Vėjų“ teatras

Viešoji įstaiga

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka
Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2258
2259
2260
2261

Zarasų krašto muziejus
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras

Interaktyvi instaliacija „Vienuolio vaiduoklis“

XXXI senosios muzikos festivalis „Banchetto
musicale“
Spektaklių vaikams „Senelės pasaka“, „Apie
meilę, karą ir kiškio kopūstus“, „Gėda Pelėda“
skaitmenizavimas
Lietuvos šiuolaikinio šokio sklaida užsienyje

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
Tarpdisciplininis menas
Muzika
Teatras
Šokis

Čiurlionio gimimo vietos įamžinimas Senojoje
Varėnoje

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija
TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

Virtualūs pasivaikščiojimai su gidu

Kultūros paveldo projektai

Begalybės

Šokis

Bernardinų ordinas „Lelijos vardu“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Užmaršties praradimas / Oblivion loss

Šokis

Tradiciniai Zarasų krašto amatai

Renginių ciklas, skirtas Skaistgirio pirmo
paminėjimo 595 m. sukakčiai
Kūrybinė stovykla vaikams 6 – 10 metų amžiaus
Viešoji įstaiga
tolerancijos tema
Knygos vaikams „Labai mažas sniego žmogus“
Mažoji bendrija
sukūrimas ir leidyba
Kūrybinės edukacijos: kaip kurti knygos
Asociacija
personažus ir siužetą
Edukacijų ciklas 5 – 10 metų vaikams emocijų
Viešoji įstaiga
pažinimo ir valdymo temomis
Biudžetinė
Jonas Ambrozaitis (Šiaulių Dėdė)(1856 – 1916):
įstaiga
nuo gimtinės Šiaulėnuose iki Vilniaus Rasų
Biudžetinė
įstaiga

2257

Skulptūrų injekcija

Renginių ciklas „(At)rask meną“
Spektaklis 5 – 8 klasių moksleiviams lytinio
švietimo tema pagal autorinę pjesę „Kas čia
vyksta“
Animukai: animacinės knygos skaitymo ir
kognityvinių sutrikimų turintiems vaikams
„Nori pažinti ir atrasti? Keliauk!“ (tęstinis
projektas)

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Kultūros paveldo projektai
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
Teatras
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

366 Sartų kultūros kelio kontempliacijos

Kultūros paveldo projektai

Viešoji įstaiga

Akustinio paveldo fiksavimo darbai ir meninė
realizacija

Muzika

Biudžetinė
įstaiga

Sudėliok Jonines

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

2262

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šiuolaikinio meno festivalis „Rukla Art'XI“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2263

Rašytojų klubas

Viešoji įstaiga

Profesionaliosios kūrybos renginių archyvinių ir
naujausių įrašų skaitmeninimas ir pritaikymas
virtualiam vartojimui

Literatūra

2264

Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato direkcija

Biudžetinė
įstaiga

Metų stovykla Vilniaus pilyse

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2265

Kultupis

Viešoji įstaiga

2266

Menų kamara

2267

Tikra knyga

2268
2269
2270

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija
Kauno miesto savivaldybės
Vinco Kudirkos viešoji
biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras

Klasikinio kino vakarai ir edukacija su lietuviško
kino personalu
Kultūrinės inovacijos ugdant visuomenės
Asociacija
kūrybiškumą Utenos apskrityje
Poezijos knygos vaikams „Ilgi eilėraščiai ilgiems“
Mažoji bendrija
sukūrimas ir leidyba

TKR Telšių apskrities prioritetas: profesionalaus
meno sklaida
TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės dramos vertimų duomenų bazė

Teatras

Biudžetinė
įstaiga

Lėlių teatro pasakų dirbtuvės „Miestas ir upė“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Biudžetinė
įstaiga

Akustinės muzikos vakaras „Vasaros spalvos
akordeono ritmu“
Poezijos performanso „Nerkis iš kailio“ sklaida
Mažoji bendrija
užsienyje

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

2271

Monikos Klimaitės teatras

Tarpdisciplininis menas

2272

Kalvarijos savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybiniai teatro vakarai

2273

Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Kalbančios nuotraukos

2274

Baroko operos teatras

Viešoji įstaiga

Jean – Philippe Rameau „Pigmalion“/ „Anacreon“ Muzika

2275

Kultūros horizontai

Viešoji įstaiga

„Technology x Creativity x Impact“ konferencija

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2276

Kolibris

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės klounados spektaklio „Odisėja“
sukūrimas

Cirkas

2277

Kultūros kiemas

Viešoji įstaiga

„Sakmių gaudyklė“ – tęstinumas ir plėtra

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2278

Vikingų kaimas

Viešoji įstaiga

„Senovės Kernavė: didikų ir kunigaikščių
gyvenimas iš arčiau“, I etapas

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

2279

Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2280

Šaukėnų kultūros ir amatų
centras

Biudžetinė
įstaiga

2281

Saulės muzika

Viešoji įstaiga

2282

Mobili galerija

Viešoji įstaiga

Piling

Fotografija

2283

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Michele Rizzo rezidencija ir performansas

Šokis

2284

Zarasų rajono savivaldybės
kultūros centras

2285

Dominicus Lituanus

Biudžetinė
Tradicinių švenčių ratas
įstaiga
Uždaroji akcinė Vytauto V. Landsbergio knygos vaikams
bendrovė
„Siaubamiškis“ leidyba

2286

Kauno IX forto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2287

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

2288

Remigijaus akcija

Viešoji įstaiga

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Dailininkė miniatiūrininkė Lidija Meškaitytė.
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
Atminties išsaugojimas, kūrybos įprasminimas ir
tapatumas
tęstinumas šiandien
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
Žemaičių krašto šviesa
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Renginių ciklas „Laisvė šaukia“ bei naujo
Muzika
Sauliaus Petreikio albumo sukūrimo bei
koncerto nufilmavimo darbai

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Interaktyvios ekspozicijos, skirtos pažymėti
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
„Didžiosios akcijos“ 80 – ąsias metines, įrengimas kūrimas
Šiuolaikinio šokio spektaklio „Šokis dulkių
siurbliui ir tėčiui“ skaitmenizavimas ir sklaida
30 – mečio soul – funk grupės „GIN`GAS“
albumo „NEW&REFUNKED“ leidimas

Šokis
Muzika

2289

Birštono viešoji biblioteka

2290

Nacionalinė kūrybinių ir
Viešoji įstaiga
kultūrinių industrijų asociacija

2291

Tikra knyga

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2292

Kolibris

2293

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Tarptautinių galimybių plėtra Lietuvos kultūros
startuoliams – Kūrybinio verslo taurė
Paveikslėlių knygos vaikams „Lėkštės Veronikos
Mažoji bendrija gyvenimas arba aš nesu tik lėkštutė“ sukūrimas
ir leidyba
„Šiuolaikinės intelektualios klounados teatro“
Viešoji įstaiga
spektaklių skaitmenizavimas ir sklaida
Biudžetinė
Tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“
įstaiga

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2294

Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija

Biudžetinė
įstaiga

Lauko ekspozicijos „Gyvenimas Kuršių nerijoje
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
XIX a. vid.“ įveiklinimas: audio siužetų sukūrimas besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

2295

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

Skandinavijos tiltai

2296

Lietuvos jūrų muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Ekopasivaikščiojimai po Žydrąją planetą

2297

Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės –
Bitės viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

2298

Šiuolaikinio meno asociacija

Asociacija

2299
2300

Biudžetinė
įstaiga

Klaipėdos turizmo ir kultūros
Viešoji įstaiga
informacijos centras
Jono Meko vizualiųjų menų
Viešoji įstaiga
centras

Kūrybiniai susitikimai po liepa

Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida,
pasitelkiant papildytos realybės technologijas.
Pirmasis etapas
„Bekūnis autoritetas“. 14 – ąją Baltijos trienalę
lydinti paroda
Klaipėdos žvaigždėrakčiai

Cirkas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Tarpdisciplininis menas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Teatrinės instaliacijos „Fabrica“ sklaida Lietuvoje Tarpdisciplininis menas

2301

Panevėžio rajono
Biudžetinė
savivaldybės viešoji biblioteka įstaiga

Inovatyvus žvilgsnis į krašto istoriją

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2302

XXVII knygos mėgėjų draugija Asociacija

2 knygų L. Inis „Sakmė apie apaštalų laivą“ ir V.
Beresniovas „Smailiu žvilgsniu“ parengimas,
išleidimas ir sklaida

Literatūra

2303

Tikra knyga

Mažoji bendrija Knygos „Mažasis piratas“ sukūrimas ir leidyba

Literatūra

2304

Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2305

Fotografinės peržiūros

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2306
2307
2308
2309

Virtualus asistentas „Muziejaus robotas“

www.portfolioperziuros.lt elektroninės
parduotuvės vystymas
Kauno literatūros savaitė. Tarptautinis rašytojų ir
Vytauto Didžiojo universitetas Viešoji įstaiga
knygų festivalis
Vilniaus etninės kultūros
Biudžetinė
Stalo teatro rinkinys „Namų etnoteatras mūsų
centras
įstaiga
sakmės“
Dizaino grupė COMPANY Nidos meno kolonijoje:
Vilniaus dailės akademija
Viešoji įstaiga
ko – produkcija ir pristatymas
Uždaroji akcinė Spektaklio darbiniu pavadinimu „Atranka“
Linus Lucidus
bendrovė
sukūrimas
Viešoji įstaiga

Literatūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Dizainas
Teatras

2310

Kauno rajono Ežerėlio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Edukacijų festivalis Zapyškyje „Atradimai“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2311

Teatras „Labas“

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Apie vėles žemėj klajojančias“
sklaida Lietuvoje

Teatras

2312

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

2313

Anykščių menų centras

2314

Dominicus Lituanus

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė

2315

Tikra knyga

2316

Lietuvos nacionalinis dramos Biudžetinė
teatras
įstaiga

Šeimų šventė „Legenda atgyja“
Angelų istorijos: Angelų muziejaus inovatyvus
ekspozicijos atnaujinimas
Elvinos Baužaitės apysakos vaikams „Nupiešk
man keksiuką“ leidyba

Mažoji bendrija Knygos „Nukas“ sukūrimas ir leidyba
Nuotolinės teatro edukacijos programa

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Panevėžio rajono Šilagalio
kultūros centras
Lietuvos architektų sąjungos
Kauno skyrius

Biudžetinė
įstaiga

Rezidencija „Brass band mokykla“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione

Asociacija

Kapsulė

Architektūra

2319

Sodas 2123

Viešoji įstaiga

Rojaus monitoringas

2320

Pelėdiškių ąžuolas

Mažoji bendrija „Šalom, Akmene!“ 2021

2321

Birštono muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Dingusios Birštono karališkosios pilies atmintis

2322

Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Renginių ciklas „Žydų genocido aukų atminimo ir
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
kultūrinio palikimo įprasminimas, tolerancijos
atminties puoselėjimas
sklaidos plėtojimas Joniškio krašte“

2323

Autarkija

Viešoji įstaiga

Autarkia performs

2324

Kauno miesto kamerinis
teatras

2325

Dominicus Lituanus

Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė

2326

Arte Avanti

Viešoji įstaiga

Vizualinio gyvos muzikos spektaklio „Kafka
Insomnia“ sklaida Lietuvoje
Vaivos Rutkauskaitės knygos vaikams „Ką
šiandien tau dangus parašė?“ leidimas
Simonos Jakubėnaitės albumo su orkestru
„Silent Corners“ muzikos sukūrimas,
aranžavimas, prodiusavimas ir leidyba

2327

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

2317
2318

2328
2329

2330

2331
2332
2333
2334
2335

MMLAB erdvė: teatro kolaboracijos

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Tarpdisciplininis menas
Teatras
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Muzika
Teatras

Renginių ciklas „Technika ir kultūra. Technika yra
Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
kultūra“
Paveikslėlių knygos vaikams „Laukinės raidės“
Tikra knyga
Mažoji bendrija
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
sukūrimas ir leidyba
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Pabradės miesto kultūros
Biudžetinė
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
Interaktyvus teatro projektas „Žaiskime Pabradę“
centras
įstaiga
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Biudžetinė
XII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų
Varėnos kultūros centras
Teatras
įstaiga
festivalis
Biržų rajono savivaldybės
Biudžetinė
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
Gyvenimas fotografijų saujoj
Jurgio Bielinio viešoji
įstaiga
kūrimas
biblioteka
Šilalės rajono savivaldybės
Biudžetinė
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
Meno ir inžinerijos laboratorija
viešoji biblioteka
įstaiga
menų sintezė
Liudviko Rėzos kultūros
Biudžetinė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
XIV – oji folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“
centras
įstaiga
aplinkos sinergija
Uždaroji akcinė Vytauto V. Landsbergio knygos vaikams
Dominicus Lituanus
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
bendrovė
„Pūkiojimai“ leidyba

2336

Tikra knyga

Mažoji bendrija Knygos „Alisos sriuba“ sukūrimas ir leidyba

Literatūra

2337

OKTA

Uždaroji akcinė
Pirmosios Kauno pilies VR projektas
bendrovė

Kultūros paveldo projektai

2338

Vilniaus miesto muziejus

Viešoji įstaiga

Architektūra

2339

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Liudviko Rėzos kultūros
centras
Liudviko Rėzos kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2343

Studija „Mama“

Viešoji įstaiga

2344

Europos kinas

Uždaroji akcinė
Skaitmeninės meno platformos sukūrimas
bendrovė

2340
2341
2342

Viršuliškių kaimas
Edukacinis – pažintinis projektas pristatantis
Trakų Vokės dvaro sodybos parką „Atrask,
pažink, tyrinėk“
Knygos Julius Kaupas, „Daktaras Kripštukas
pragare“ (1948) išleidimas
IX – asis tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis –
konkursas „Baltic Voice 2021“
„Kails!“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir
istorija III dalis
Lietuvių kompozitorių dainų, atliekamų
nacionaliniais instrumentais, moderninimas ir
įskaitmeninimas

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija
Muzika
Tarpdisciplininis menas

2345

Dominicus Lituanus

Uždaroji akcinė Vitalijos Ročės knygos vaikams „Kalakutas kutas“
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
bendrovė
leidyba

2346

Tamsta muzika

Viešoji įstaiga

Muzikinės knygutės „Čia gyvena muzika“
paruošimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2347

Marijampolės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Kartų kaita

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2348

Europos kinas

Uždaroji akcinė XII tarptautinė kino industrijos konferencija
bendrovė
„Meeting Point – Vilnius“

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2349

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

24 valandų paroda Nidos meno kolonijoje

Dailė

2350

Anykščių menų centras

Biudžetinė
įstaiga

Kasdienybės objektų perkėlimas į meninį
kontekstą

2351

Šviesos formos

Mažoji bendrija Smilga

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2352

Lietuvos spaudos fotografų
klubas

Viešoji įstaiga

2353

Vilniaus fotografijos ratas

Fotografija

Klaipėdos žydų bendruomenė Asociacija

Scenos meno laboratorija

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2354

Koncertinė įstaiga Šiaulių
valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“

Biudžetinė
įstaiga

Jaunimo muzikos grupių konkursas „InterpO“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

2355

Salamos rėmėjų fondas

Viešoji įstaiga

Stiklinė meno dėžė

Dailė

2356

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

Knygos Philippe Brasseur „Tūkstantis ir viena
veikla su knyga“ vertimas, parengimas spaudai ir Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
leidyba

2357

Garso praktikos

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Nekalti“ sukūrimas ir sklaida

2358

Lietuvos muzikų sąjungos
fondas

2359

Noopolis

2360

Tikra knyga

2361

Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

2362

Šiuolaikinio meno centras

2363

Kultūra ir renginiai

Labdaros ir
Muzikos svetainė'2021
paramos fondas
„Nulaužti“ Viduklę. Idėjų maratonas
Viešoji įstaiga
projektuojant mažo miesto ateities perspektyvas
Knygos vaikams „Stebuklingi nuotykiai
Mažoji bendrija
Aukštagirėje“ sukūrimas ir leidyba
Senovės klasė. Interaktyvus 360 nuotykių
Biudžetinė
kambarys – kelionė per nuotykių kupiną
įstaiga
švietimo istoriją
Biudžetinė
JCDecaux premija 2021
įstaiga
Projektas „Looking at the Stars“ Lietuvos
Viešoji įstaiga
įkalinimo įstaigoje

2364

Noreikonių kultūros ir
edukacijos centras

Viešoji įstaiga

Sausio 13 paminėjimas ir stogastlio statymas

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

2365

Lindyhop.lt klubas

Asociacija

Autentinio (tradicinio) džiazo šokių spektaklio
sukūrimas ir premjera

Šokis

2366

Ramygalos klubas „Savos
erdvės“

Asociacija

Keramikos ir muzikos sintezė 2021

2367

Utenos kraštotyros muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Virtualus turas Vytauto Valiušio keramikos
muziejuje – tarp tradicijų ir inovacijų

2368

Socioedukacijos ir kultūros
centras „Ateik“

Viešoji įstaiga

Kultūros sklaida Vilniaus apskrityje
inovatyviomis raiškos formomis

2369

Artsfera

Viešoji įstaiga

BalticHands.com

2370

Muziejus „Duonos kelias“

Viešoji įstaiga

Ekspozicijos „Duonos kelias“ inovatyvūs
sprendimai

2371

Per Musica

Viešoji įstaiga

Pramoginio – edukacinio skaitmeninio muzikos
lavinimo rinkinio parengimas ir sklaida

2372

Dominicus Lituanus

Uždaroji akcinė Vytauto V. Landsbergio knygos „Baladė apie
bendrovė
Daumantą“ leidyba

Teatras
Muzika
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Dailė
Muzika

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

2373

Kauno rajono Samylų
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Respublikinis vokalinių ansamblių lietuvių
liaudies dainos festivalis „Supinsiu dainužę“

2374

Visagino kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Renginių ciklas „Šviesos sinonimai“

2375

Galerija „Meno niša“

Viešoji įstaiga

2376

Bendrystės ir socialinių
inovacijų centras

Viešoji įstaiga

2377

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centras

Biudžetinė
įstaiga

2378

Arkos dailės galerija

Viešoji įstaiga

2379

Paliesiaus dvaro asociacija

Asociacija

Trijų baroko/galantiškojo laikotarpių istoriškai
pagrįstų operų festivalis „Mitologija ir egzotika“

Muzika

2380

Naujosios muzikos
komunikacijos centras

Viešoji įstaiga

Džiazo kvinteto „Brave noises“ albumo „Binary
lights“ produkcija, postprodukcija ir sklaida

Muzika

2381

Dominicus Lituanus

Uždaroji akcinė Laimos Vincės knygos „Karantino dienoraštis“
bendrovė
leidyba

2382

Širvintų rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybė TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
– „Rasos šventė Kernavėje“ (dokumentinio
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
filmo sukūrimas, sklaida)
užsienyje

2383

LS Jūrų skautai

Viešoji įstaiga

100 jūrmylių

Literatūra

2384

Totorių kultūros centras

Viešoji įstaiga

Dainų knyga „Totoriška daina – tolimos tėvinės
ilgesys“ (su USB)

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2385

Kalvarijos savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Kalvarijos krašto etnokultūrinės savasties ženklai
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Biudžetinė
įstaiga

Virtuali Polifonija

Biudžetinė
įstaiga

Parodų ciklas „Jaunųjų pasaulio lietuvių galerija“ Dailė

Viešoji įstaiga

Scenografijos ir teatro dailės paroda „Navigacija“ Teatras

2386
2387

Koncertinė įstaiga Šiaulių
valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Nacionalinės premijos laureatų Rūtos Katiliūtės
ir Vladimiro Tarasovo paroda
Ramintojos muzikinė kolekcija „Užrakink mane
savo šviesoje, Šventasis Lukai“
Partneryste grįsta šiuolaikinio šokio pažinimo bei
sklaidos programa Kauno apskrityje
„PROmetėjas“
XII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė
„Vizitinė kortelė/ Visiting card“

Dailė
Muzika
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Dailė

Literatūra

Muzika

2388

Arkos dailės galerija

2389

Lietuvos nacionalinis dramos Biudžetinė
teatras
įstaiga

Nuotaikos poezija

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2390

NB8 ART

Viešoji įstaiga

Arfos muzikos pažintinės pamokos Lietuvos
Vaikų dienos centrų vaikams ir jaunimui

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2391

Biržų turizmo informacijos
centras

Biudžetinė
įstaiga

Biržų siaurukui – 100

Kultūros paveldo projektai

2392

AV17

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinių skulptūrų lauko paroda Vilniuje

Dailė

2393

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Knygos Gabrielė Labanauskaitė, „Raudoni
batraiščiai. Dramos ir libretai“ (sud. Aušra
Martišiūtė–Linartienė)

Teatras

2394

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Edukacinis Šv. Cecilijos senosios muzikos
festivalis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2395

Panevėžio rajono Smilgių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Etnokultūrinė stovykla „Etnosmilga 2021“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

2396

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Balta siena 2

Architektūra

2397

Vaibas

Viešoji įstaiga

Džiazo karavanas

Muzika

2398

Vilniaus festivaliai

Viešoji įstaiga

Aktuali koncertų salė namų ekranuose

Muzika

2399

Lietuvos džiazo federacija

Asociacija

2400

Šakių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

2401

Teatras „Mens Publica“

Viešoji įstaiga

2402

Pabradės miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

2403

Marijampolės kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

2404

Via artis

Viešoji įstaiga

2405

Klaipėdos miesto
Biudžetinė
savivaldybės Imanuelio Kanto
įstaiga
viešoji biblioteka

2406

Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras

2407
2408
2409
2410
2411

Vilniaus grafikos meno
centras
Šiaulių miesto koncertinė
įstaiga „Saulė“
Tauragnų krašto
bendruomenė
Viešoji koncertinė įstaiga
„Banchetto musicale“
Šiaulių turizmo informacijos
centras

Biudžetinė
įstaiga
Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Asociacija
Viešoji įstaiga

Tarptautinės džiazo dienos šventė Lietuvoje 2021 Muzika

Kudirka + Jablonskis. Atgimę hologramose

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

Spektaklio „Atsitiktinis žmogus“ skaitmeninimas
Teatras
ir sklaida
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Fotografijų ir poezijos leidinio „Senąją Pabradę profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
prisimenant“ leidyba
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
Pasaulio Sūduviečiai
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
Teatralizuoto koncerto žemaičių tarme „Gervaza
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
dūzgės“ (atlikėjai A. Smilgevičiūtė ir grupė
„SKYLĖ“) sklaida
Aš esu moteris ir kokios mano supergalios?
Kultūros edukacijos projektas „Vaizdo
projekcijos spektaklyje. Ką gali ir ko negali
šviesos spindulys?“
Lietuvių grafikos meno pristatymas Lodzėje
(Lenkija)
Jaunųjų Lietuvos Šiaurės regiono atlikėjų ir
grupių konkursas „Šiaurės pašvaistė“
Tarptautinis džiazo ir teatro festivalis
Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump
2021“
Oratio Dominica. Kiprijonas Bazilikas ir
evangeliškosios himnodijos keliai

Biudžetinė
įstaiga

Miesto istorijos

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Dailė
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Muzika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

2412

Panevėžio rajono Tiltagalių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Istoriją menantys Lėvens krantai

2413

Baltas lapas

Viešoji įstaiga

Tapytojo L. Tuleikio (1939 m. – 2014 m.) mažo
formato tapybos darbų parodų ciklas „Užrašai
teptuku“

Dailė

2414

Lietuvos fotomenininkų
sąjunga, Kauno skyrius

Asociacija

Tęstinis projektas : Pakeliui „Į“ miesto vizijas

Tarpdisciplininis menas

2415

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

2416

Lietuvos fotomenininkų
sąjunga, Kauno skyrius

Asociacija

2417

Kauko laiptai

Viešoji įstaiga

2418

MONOKEY

Viešoji įstaiga

2419

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

2420

Kauno kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2421

Dominicus Lituanus

Uždaroji akcinė Vytauto Landsbergio knyga „Debesies laivu“:
bendrovė
užrašai apie M. K. Čiurlionį

Literatūra

2422

Visagino kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

Interaktyvi „Pop – up“ knygelė apie pirmąją
Vilniaus m. viešąją elektrinę
Sentimentai ir įspūdžiai: kartų skirtumai
fotografijoje
Mari Poisson knygos „Dienoraštis apie laiką/
Rožių mergaitė ir princas“ parengimas ir leidyba
„DEEPER UPPER“ naujo albumo ir vizualinės
medžiagos sukūrimas, leidyba ir pristatymo
koncertas
Interaktyvi „Pop – up“ knygelė apie pirmąją
Vilniaus m. viešąją elektrinę
Kaunas tapyboje, tapyba Kaune. Laisvė

Naujojo cirko stotelė Visagine'21

Dailė
Fotografija
Literatūra
Muzika
Dizainas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2423

Kauno rajono Samylų
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Lietuviškoji Atlantida – likimo suvesti

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

2424

Tikra knyga

Mažoji bendrija

Knygos „Tu – mano pasaulis“ sukūrimas ir
leidyba

Literatūra

2425

Meno ir edukacijos centras

Viešoji įstaiga

Profesionaliojo meno sklaida

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2426

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius

Asociacija

2427

Baltijos baleto teatras

Viešoji įstaiga

2428

Trakų r. Rūdiškių muzikos
mokykla

Biudžetinė
įstaiga

2429

Lietuviškos šventės

Viešoji įstaiga

2430

Slinktys

Asociacija

2431

Architektūros kokybės
vystymo asociacija

Asociacija

2432

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

Nidos meno kolonijos atvira mokykla, renginiai,
Tarpdisciplininis menas
kūrybinės dirbtuvės ir virtuali programa 2021 m.

2433

Profesionalių pirtininkų
asociacija

Asociacija

Šeimos pirties diena

2434

Meno forma

Viešoji įstaiga

Palangos kultūros ir jaunimo
centras
Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius

Biudžetinė
įstaiga

2437

Meno ir edukacijos centras

Viešoji įstaiga

2438

Trakų kultūros centras

Viešoji įstaiga

2439

Lietuviškos šventės

Viešoji įstaiga

2440

Šilavoto interdisciplininis
centras

Viešoji įstaiga

2441

Lietuvos aklųjų biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
Šešioliktasis profesionalių menininkų pleneras ir
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
kūrybinės edukacijos Šilavote
didinimas
Renkuosi priimti kitokį 2: vaikams ir jaunimui –
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
naujai apie disleksiją ir negalias

2442

Šv. Jono gatvės galerija

Viešoji įstaiga

Easy Rider

Dailė

2443

Kultupis

Viešoji įstaiga

Vidmanto Balkūno knygos leidyba

Fotografija

2444

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

Šilumos ūkis: Išbandyk – suprask – išmok!

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2445

Koncertinė įstaiga Šiaulių
valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“

Biudžetinė
įstaiga

Paskaitų – koncertų ciklas „Kantičkos lietuviškos“

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

2446

Sveiki sveiki

Viešoji įstaiga

Lietuvių liaudies žaidimai, mįslės ir patarlės

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2447

Pagėgių savivaldybės kultūros Biudžetinė
centras
įstaiga

2448

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

Tarptautinis fotografų simpoziumas „Smėlio
klavyrų pėdomis“
Energetikos ir technikos muziejaus pramonės ir
energetikos ekspozicijų atnaujinimas

TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2449

Surikatos

2435
2436

Asociacija

Ievos Stankutės knygos „Apie bambą“
Fotografija
parengimas ir leidyba
V. Krėvės – Mickevičiaus mitinės sakmės
„Perkūnas Vaiva ir Straublys“ modernaus baleto Literatūra
inscenizacija „Vaivos Juosta“
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
XVI pučiamųjų orkestrų festivalis „Atataria
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
vamzdžiai“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Muzikinė vasara Šiauriniame rage
Sauliaus Spindi albumo „Spiečius“ leidyba ir
sklaida
Paskaitų ciklas „Kaip žmogus suvokia
architektūrinę aplinką?“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Muzika
Architektūra

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Tarpdisciplininio meno tyrimo projektas – knyga:
Tarpdisciplininis menas
Česlovas Lukenskas „Išmestas žmogus“
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
Festivalis „1000 saulių“
aplinkos sinergija
Irenos Giedraitienės archyvo tyrimas,
Fotografija
skaitmeninimas, sklaida
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Atostogos su menu
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
XIII tarptautinis džiazo festivalis „Galvė Jazz
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
fiesta“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Tarptautinis festivalis – dirbtuvės „BeachArt“

Uždaroji akcinė
Lokomotif veiklos Lentvaryje katalogas
bendrovė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Tarpdisciplininis menas

2450

accoAkademija

Viešoji įstaiga

Naujos programos akordeonui solo sklaida
regionuose

Muzika

2451

Sound vision

Viešoji įstaiga

Muzikos kambarys Lietuvos dvaruose

Tarpdisciplininis menas

2452

Laiminguo

Viešoji įstaiga

Kūrybinio kankliavimo stovykla

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2453

Lietuviškos šventės

Viešoji įstaiga

Pirštų kūrėjai

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2454

Anykščių rajono savivaldybės
Biudžetinė
Liudvikos ir Stanislovo
įstaiga
Didžiulių viešoji biblioteka

Vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Nuotykiai
tęsiasi!“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

2455

Meno vadybos platforma

Viešoji įstaiga

Leidinys „Bendrasis horizontas“ (darb. pav.)

Architektūra

2456

Lietuviškos šventės

Viešoji įstaiga

Youth Space

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2457

Transkriptas

Viešoji įstaiga

2458
2459

Nepriklausomi garso
režisieriai
Marijampolės kultūros
centras

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

„V Rituals“ tęsinys: tarptautinė sklaida ir
renginių serija Lietuvoje ir užsienyje
XVII tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio
vakarai“
„Kultūros savaitė“ – renginių ciklas, skirtas
tarptautinei kultūros dienai paminėti
Lietuvos džiazo naujienų portalo
www.dziazoklubas.lt veikla

Muzika
Muzika
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2460

Apeiros

Viešoji įstaiga

2461

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2462

Teatras „Mens Publica“

Viešoji įstaiga

2463

Kauno rajono Ežerėlio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2464

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

2465

Arkos dailės galerija

Viešoji įstaiga

Meninis tyrimas – ekspedicija „Kelionė į Hadą“

Dailė

2466

Žydų kultūros ir informacijos
centras

Viešoji įstaiga

Žydiškas muzikinis paveldas: tradicijos
įprasminimas ir sklaida

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2467

Pabradės miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Vilniaus apskrities tautodailės darbų paroda

2468

Rimti veidai

Viešoji įstaiga

Knyga „Baladės po skrybėle“

2469

Kūrėjų sąjunga

Asociacija

Dangė Dubline, o Džoisas Dangėje

Fotografija

2470

Žagarės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Žagarės fringe festivalio tiltai VI

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos

2471

Banginių garsai

Viešoji įstaiga

2472

Kauno menininkų namai

Biudžetinė
įstaiga

2473

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2474

Klaipėdos miesto
Biudžetinė
savivaldybės Imanuelio Kanto
įstaiga
viešoji biblioteka

2475

Orkestras Niko

Viešoji įstaiga

2476

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Spektaklio „Prometėjas“ sklaida Lietuvos
regionuose
Kultūros mugė: kompetencijų kėlimas,
tinklaveika, kultūros paslaugų ir produktų
pardavimai
Tarptautinė paroda „Jonas Mekas ir Niujorko
avangardas: 1949 – 1979“ ir parodą lydintys
renginiai
Klaipėdos „Dailės“ kombinato veikla –
uostamiesčio sovietmečio dailės ir meno
pramonės istorijoje
Jungtinis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo orkestras.
Koncertai Gegužės 3 – iosios Konstitucijos 230
metų sukakčiai paminėti
Leidinio „Levo Karsavino KGB byla: dokumentai
ir laiškai“ parengimas

2477

Culture Live

Viešoji įstaiga

Koncertų serija „Skriski Lietuvėlėn“

Muzika

2478

Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

IV Lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“

Teatras

2479

Tamsta muzika

Viešoji įstaiga

Čia gyvena muzika

Muzika

Tarptautinė paroda „Baldas“

Muzika
Dizainas

Spektaklio „Nemotyvaciniai laiškai“ adaptacija ir
Teatras
sklaida
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
Nuskraidink mane į džiazo šalį
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Laimos Kreivytės fotografijos projekto
Fotografija
„Pogrindžio antropologija“ katalogas

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Teatras
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Tarpdisciplininis menas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Muzika
Kultūros paveldo projektai

2480

Elektrėnų savivaldybės viešoji Biudžetinė
biblioteka
įstaiga

Renginių ciklas „Popietė su autoriumi“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą

2481

Projektų studija

Antano Mončio kūryba keliauja po Lietuvą

Kultūros paveldo projektai

2482

2483

Vyžuonėlių dvaro ir M.
Veriovkinos labdaros ir
paramos fondas
Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai

Viešoji įstaiga

Labdaros ir
Emilijos Škarnulytės personalinė paroda
paramos fondas Kunsthaus Pasquart, Šveicarijoje

Tarpdisciplininis menas

Biudžetinė
įstaiga

Nuo Gedimino iki Žygimanto Augusto: inovatyvi
kelionė laiku

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros paveldo projektai

2484

Projektų studija

Viešoji įstaiga

Paroda „Mano tėviškėlė – oi toli toli!“

2485

Koncertinė įstaiga Kauno
santaka

Biudžetinė
įstaiga

2486

Gal meno?

Viešoji įstaiga

2487

Jūsų saviugda

Viešoji įstaiga

2488

Kūrybinės industrijos

Viešoji įstaiga

2489

Žiūrų visuomeninė bendrija

Asociacija

Muzikinė pasaka „Robotas ir peteliškė“ medijose
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
ir scenoje
Arvydo Ambraso poezijos knygų „Žemė nepalik
Literatūra
mūsų“ ir „Praverk duris...“ sudarymas ir leidyba
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
Pažink gatvės meną
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas
„Empty Brain Radio“ radijo laidų ir gyvų
koncertų transliacijos internetu ciklo sukūrimas Muzika
ir susijusių muzikos įrašų leidyba
Festivalis „Pietų (šilinių) dzūkų dainavimo
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicija Žiūrų kaime“ 2021
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

2490

Anykščių rajono savivaldybės
Biudžetinė
Liudvikos ir Stanislovo
įstaiga
Didžiulių viešoji biblioteka

Kūrybinis vaikų ir paauglių literatūros autorių
vasaros seminaras „Įvairovė vaikų literatūroje“

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys

2491

Oro linijos

Viešoji įstaiga

Žabangai

Muzika

2492

Lietuvos gretutinių teisių
asociacija AGATA

Asociacija

Profesionalios lietuviškos muzikos fonogramos
muzikos pamokoms

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2493

Idėjų architektai

Viešoji įstaiga

Išlaisvink šokį savyje

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
edukacija

2494

Bendri reikalai

Viešoji įstaiga

Perspektyvų kambariai

Tarpdisciplininis menas

Viešoji įstaiga

Eduardo Andre parko vyturiai

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida

Uždaroji akcinė
bendrovė
Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinės tinklaveikos dirbtuvės „3o Startup
Village“
Utenos regiono piliakalnių aktualizavimas ir
pažinimo sklaida inovatyviai

2495

Trakų Vokės dvaro sodyba

2496

Greita Bitė

2497

Zarasų krašto muziejus

2498

Meno forma

Viešoji įstaiga

Meno mugė „ArtCompensa“

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2499

Vilniaus mados savaitė

Viešoji įstaiga

Tarptautinis mados festivalis Mados infekcija
2021

Dizainas

2500

Pasvalio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Amatų ir folkloro dialogas

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2501

Susiję

Viešoji įstaiga

2502

Kaukių akademija

Viešoji įstaiga

2503

Be kompanijos

Viešoji įstaiga

2504

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Judesio spektaklio „Pirminis“ (ang. PRIMAL)
sukūrimas
Interaktyvaus spektaklio „Ką žinau, liūdna“
sklaida virtualioje platformoje Lietuvos regionų
mokykloms
Kūrybinio proceso metu kuriamo ir kaupiamo
turinio meninis archyvavimas, performanso
sukūrimas ir sklaida
Antanas Baranauskas, „Anykščių šilelis“ , skaito
Algirdas Latėnas, serija „Gyvoji poezija“ su CD

2505

Palangos orkestras

Viešoji įstaiga

Orkestro vasara 2021: Palanga + Lietuva = 100

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

2506

Urbanistinis šokio teatras
„Low Air“

Viešoji įstaiga

gLowbal Air

Šokis

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Kultūros paveldo projektai

Šokis
Teatras

Tarpdisciplininis menas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2507
2508
2509
2510

Kultūrinės edukacijos video laidų ciklas „Aš ir Tu
su „Labaiteatru““
Uždaroji akcinė Goran Vojnović romano „Figa“ vertimas ir
Kitos knygos
bendrovė
leidyba
Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas
Vilniaus mados savaitė
Viešoji įstaiga
„Injekcija“ 2021
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės
Vyskupo Motiejaus
Biudžetinė
muziejaus ekspozicijos atnaujinimo dizaino
Valančiaus gimtinės muziejus įstaiga
koncepcijos ir darbo projekto sukūrimas
Teatro ir muzikos idėjos

Viešoji įstaiga

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Dizainas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2511

Kauno rajono Samylų
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tęstinis vietos identiteto projektas „Madinga
bobutė“

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

2512

Palangos orkestras

Viešoji įstaiga

Naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams kūrybinis
konkursas „MCC Palanga 2021“

Muzika

2513

Lietuvos urbanistinio šokio
asociacija

Asociacija

Profesionaliojo šokio sklaida Lietuvos
regionuose: Kolonija – šokio susitikimai

2514

Liudviko Rėzos kultūros
centras

2515

A. Žandario įmonė

2516

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai

2517

Urbanistinis šokio teatras
„Low Air“

Viešoji įstaiga

2518

Palangos orkestras

Viešoji įstaiga

2519

Metų projektai

Viešoji įstaiga

2520

Bilietų nėra

Viešoji įstaiga

2521

Jonas ir Jokūbas

Mažoji bendrija Søreno Kierkegaardo veikalo vertimas ir leidyba

Literatūra

2522

Baltijos renginiai

Viešoji įstaiga

Muzika

2523

Teatro ir muzikos idėjos

Viešoji įstaiga

2524

Be kompanijos

Viešoji įstaiga

2525
2526
2527

Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai
Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai
Višakio Rūdos kaimo
Bendrija
bendruomenė

Festivalis „Juodkrantės kurorto dienos“

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

Jeanas Mauclere „Po blyškiu Lietuvos dangum“

Literatūra

Lėtoji fotografija

Fotografija

Vaikų ir jaunimo kultūros skatintimas įtraukaus
kultūrinio švietimo ir kūrybiškumo kompetencijų Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
ugdymo kontekste
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
Edukacinė programa „Užburtas miškas“
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
Grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“
Muzika
vaizdo klipas „Gabalas antimaterijos“
Alternatyvus audiogidas „Untold Vilnius“

Rasa Serra & Trio – Aplinkui saulę
Inscenizacijos ir spektaklio paaugliams „Viskas
bus gerai“ sukūrimas
Šokio spektaklio „Movie Never Made in Red“
sukūrimas ir sklaida
Performansų ciklas „Shapeshifting“– pirma dalis
„Slowmotion“
Performansų ciklas „Shapeshifting“ – antra dalis
„Dust to dust“

Teatras

Teatras
Šokis
Dailė
Dailė

Menų šaltiniai Višakio Rūdoje

TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas

2528

Arkos dailės galerija

Viešoji įstaiga

Įvietinto meno ir objektų paroda
„Chronovaizdžiai“

Dailė

2529

Kūrybiška edukacija

Viešoji įstaiga

Fenomenai kaip kūryba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2530

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai

2531

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

2532

Kūrybiška edukacija

Viešoji įstaiga

2533

Daugyvenės kultūros istorijos Biudžetinė
muziejus – draustinis
įstaiga

2534

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

2535

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

Performansų ciklas „Shapeshifting“ – trečia dalis
Dailė
„Agota kartota“
Kaulinio porceliano dizainas Lietuvoje: „Jiesia“
Dizainas
tyrimas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
Švietimas kaip kūryba
bendruomenių iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
Burbiškio vasaros susitikimai
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Spanguolė – Rūdninkų girios karalienė
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Meno vakcina 2

Muzika

2536

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

Maestro Saulius Sondeckis ir Lvovo kamerinis
orkestras

Muzika

2537

Apeiros

Viešoji įstaiga

Neringos forumas: Lietuvos kultūriniai iššūkiai

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2538

Meno manija

Viešoji įstaiga

Koncertų ciklas „Žvėryno serenados“

Muzika

2539

Baltų lankų leidyba

Uždaroji akcinė Vytauto Landsbergio ir Sergei Loznitsos pokalbių
Literatūra
bendrovė
knygos „P. Landsbergis“ parengimas ir leidyba
Modernaus baleto spektaklio „Kitas pasaulis“
pristatymas tarptautiniame Baltijos baleto
festivalyje „International Baltic Ballet festival –
Riga“
Kūrėjų mokymų programa „Menoskaita:
kūrybinio verslumo kryptys“

2540

Baltijos baleto teatras

Viešoji įstaiga

2541

Užupio meno inkubatorius

Viešoji įstaiga

2542

Šiaulių miesto koncertinė
įstaiga „Saulė“

Biudžetinė
įstaiga

Kamerinės muzikos festivalis „Camerata Solaris“

2543

Mano festivalis

Viešoji įstaiga

Muzikos ir kultūros festivalis „Postcosmos XII“

2544

Lėlių operos teatras
Primadona

Viešoji įstaiga

Vytauto Mačernio poezijos skambesys

Muzika

2545

Devinta studija

Viešoji įstaiga

Po šimts Perkūnų!

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2546

Trakų istorijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Mokinių stovykla „Diena muziejuje“

2547

Palangos kultūros ir jaunimo
centras

Biudžetinė
įstaiga

Tarpdisciplininis menų festivalis „Mėlynas
krantas“

2548

Šilavoto interdisciplininis
centras

Viešoji įstaiga

Naujų kultūros produktų kūrimas Prienų rajone

2549

Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyrius

Asociacija

Skulptūrinių objektų parodų ciklas „FORMAtas“

Dailė

2550

Rietavo savivaldybės jaunimo
Asociacija
organizacija „Progresas“

Sirupas

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

2551

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

2552

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

2553

Meno vadybos platforma

Viešoji įstaiga

2554

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2555
2556

Biudžetinė
įstaiga

Nacionalinis muziejus
Biudžetinė
Lietuvos Didžiosios
įstaiga
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Urbanistinis šokio teatras
Viešoji įstaiga
„Low Air“

Parodų ir renginių ciklas „Fotografuojantys
poetai“
Užduočių kambarys: „Vilniaus centrinės
elektrinės istorijos“
Leidinys „Keliai į autonomiją“ (darb. pav.)
Programos „Asmenybės, formavusios Lietuvos
dizaino raidą“, trečioji paroda „Tapatybės
ženklai dizaine“

Šokis

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Tarpdisciplininis menas
Dizainas

VII tarptautinis Marco Scacchi senosios muzikos
festivalis Vilniuje 2021

Muzika

Baltic – Nordic creative management network

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2557

Tremora

Uždaroji akcinė
Apsakymų rinkinys „Žmogus ieško sapno“
bendrovė

Literatūra

2558

Tremora

Uždaroji akcinė
Šecherezada
bendrovė

Literatūra

2559

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

2560
2561

Šiaulių turizmo informacijos
centras
Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Klaipėdos skyrius

Šalčininkų kraštas iš arti

TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinė iniciatyva „Sukurk savo miestą“

Asociacija

Rimgaudo Malecko retrospektyvinė fotografikos
Fotografija
paroda ir kūrybos albumas

2562

Skaitmeninis patefonas

Viešoji įstaiga

Orkestro „Lithuanian JJazz Ensemble“ įrašai ir
sklaida

Muzika

2563

Culture Live

Viešoji įstaiga

7 – asis festivalis „Pavasaris White Piano Hall“

Muzika

2564

Domus Artis

Viešoji įstaiga

2565

Veliuonos kultūros centras

2566

Architektūros kokybės
vystymo asociacija

2567

Actus magnus

2568

Jonas ir Jokūbas

2569

Klounų teatro studija

2570

Baltų lankų leidyba

Uždaroji akcinė Emily St. John Mandel romano „Stiklo viešbutis“
Literatūra
bendrovė
parengimas ir leidyba

2571

Paslaugų sala

Mažoji bendrija Teatro korifėjai Palangoje

Teatras

2572

Arkos dailės galerija

Viešoji įstaiga

Medijų meno projektas „Stereoscopus“

Tarpdisciplininis menas

Interaktyvaus edukacinio žaidimo „Jonavos
istorijos kaleidoskopas“ sukūrimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

2573
2574

Muzika Mitologijai – muzikinės programos
sukūrimas, atlikimas, CD leidyba
Biudžetinė
XVII tradicinių amatų, muzikavimo ir šokių
įstaiga
festivalis „Veliuonos kadrilis“
Architektūrinė laboratorija „Meninės Žemaitės
Asociacija
skvero Vilniuje transformacijos“
Kultūros sklaida internetinėje naujienų
Viešoji įstaiga
svetainėje vaikams „Klausia vaikai“
Trijų filosofinių knygų vaikams parengimas ir
Mažoji bendrija
leidyba
Klounų teatro studijos spektaklių
Viešoji įstaiga
skaitmenizavimas ir sklaida

Jonavos rajono savivaldybės Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga
Ignalinos rajono savivaldybės
Viešoji įstaiga
viešoji biblioteka

Menų dūzgės kūrybingai vaikystei – 2

Muzika
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinis
tapatumas
Architektūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras

2575

Akiračiai

Viešoji įstaiga

Archeologijos dienos Nidoje. Pajūrio akmens
amžius

Kultūros paveldo projektai

2576

Baletas jums

Viešoji įstaiga

Baletas virtualioje realybėje

Tarpdisciplininis menas

2577

Agnės Kuzmickaitės kūrybos
namai

Viešoji įstaiga

2578

Lewben Art Foundation

Viešoji įstaiga

2579

Leidykla LAPAS

Viešoji įstaiga

2580

Baletas jums

Viešoji įstaiga

2581

Gal meno?

Viešoji įstaiga

2582

Baltų lankų leidyba

Uždaroji akcinė Yoko Ogawa romano „Atminties policija“
bendrovė
parengimas ir leidyba

2583

HAI institutas

2584

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

Uždaroji akcinė Jungtinės intuityvios estetikos kolekcijos
bendrovė
sukūrimas ir pristatymas
Biudžetinė
Edukacinis projektas „Žaidžiame muziejų“
įstaiga

2585

Like Lithuania

Viešoji įstaiga

iGallery

Fotografija

2586

Klasika LT

Viešoji įstaiga

Dedikacija Vilniui

Muzika

2587

Motyvaciniai projektai

Viešoji įstaiga

2588

Koturnos

Asociacija

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2589

Akiračiai

Viešoji įstaiga

Virtualios realybės pabėgimo kambario
internetinės versijos vystymas
XXII tarptautinis universitetų teatrų forumas
„Genius Loci“
Lietuvos medinio architektūrinio peveldo
tipologizavimas ir skaitmenizavimas 3D formatu

2590

Menų agentūra ARTSCAPE

Viešoji įstaiga

Įkalčių slėpimo agentūra

Tarpdisciplininis menas

2591

Taigi cirkas

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinio cirko spektaklio „Up to this point“
sukūrimas ir pristatymas

Cirkas

Dizainerės Agnės Kuzmickaitės naujos drabužių
Dizainas
kolekcijos sukūrimas
Edukacinis straipsnių ciklas „Pokalbiai su
Dailė
kolekcininkais“ portale artnews.lt
Žygimanto Kudirkos knygos „Readings for plants,
Literatūra
animals, babies and the future links of
evolution“ anglų kalba rengimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Profesionalus šokio spektaklis/ tyrimas –
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
„algoRITMAI“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Jaunimo dialogas su Vydūnu

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Literatūra
Dizainas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Architektūra

2592
2593

Biudžetinė
įstaiga
Akmenės rajono savivaldybės Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga
Trakų istorijos muziejus

Dokumentinis filmas apie Trakų pilių fortifikaciją Kultūros paveldo projektai
Tautų mugė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

2594

Teatras „Cezario grupė“

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Anykščių šilelis“ sukūrimas

Teatras

2595

Kauno tvirtovės parkas

Viešoji įstaiga

Tvari tvirtovė

Kultūros paveldo projektai

2596

Leidykla LAPAS

Viešoji įstaiga

Knygos „Mėnulis. Architektūros gidas“ vertimas
ir leidyba

Architektūra

2597

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Šeštinių varpui skambant užkurkim židinį širdies

2598

Transkriptas

Viešoji įstaiga

Dzūkijos vibracijos

2599

Eškelita

Mažoji bendrija

Free Finga muzikinio albumo „Toli“ kūryba,
leidyba ir sklaida

Muzika

2600

Kėdainių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Meninio vyksmo festivalis „Formos'21“

Tarpdisciplininis menas

2601

Kultūrinės ir organizacinės
idėjos

Viešoji įstaiga

2602

Creative Industries

2603

Teatronas

2604

Meno laboratorija

2605

Šiaulių jaunųjų technikų
centras

2606

Lietuvos architektų rūmai

2607

Romų visuomenės centras

2608

Molėtų krašto muziejus

2609

Užupio Respublikos URM

2610

Žana d'Art

Viešoji įstaiga

Kamerinės muzikos koncertai

Muzika

2611

„Taško“ teatras

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Pirmieji“ sukūrimas ir sklaida

Teatras

2612

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius

Asociacija

2613

Teatras Atviras ratas

Viešoji įstaiga

2614

Leidykla LAPAS

Viešoji įstaiga

2615

Menų industrija

Viešoji įstaiga

2616

Klaipėdos šventės

Viešoji įstaiga

Teatrinio veiksmo gatvė

Teatras

2617

„Taško“ teatras

Viešoji įstaiga

Ilgalaikė „Taško“ teatro rezidentūra Kuliuose

TKR Telšių apskrities prioritetas: kūrybinių
iniciatyvų skatinimas

2618

Vilniaus memorialinių
muziejų direkcija

2619

„Baltų lankų“ leidyba

Biudžetinė
įstaiga
Uždaroji akcinė
bendrovė

Vilniaus istorinio centro ir jo priemiesčių
architektūros elementų TOP 10. Medinės durys
Jean Paul-Dubois romano „Ne visi šiam pasauly
gyvena vienodai“ parengimas ir leidyba

2620

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

2621

Šiaurės Atėnų fondas

Viešoji įstaiga

2622

Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyrius

Asociacija

Lietuvos – Japonijos kultūros ir kūrybinių
industrijų tinklaveika „Creative Lithuania 2021“
Uždaroji akcinė Įmonės „UAB Creative Industries“, atstovaujamų
bendrovė
atlikėjų, muzikinių albumų leidyba
Cirko Sapiens: šiuolaikinio cirko edukacinės
Asociacija
veiklos
Spektaklio pagal Marius von Mayenburg pjesę
Viešoji įstaiga
Beždžionės sukūrimas
Biudžetinė
Menobaitas: virtualios realybes dizaino
įstaiga
laboratorija
Tarpdisciplininė mokslinė – praktinė
Asociacija
konferencija „Architektūros kokybės vertinimo
problematika“
Skaitmeninis Lietuvos romų dialekto garso ir
Viešoji įstaiga
vaizdo archyvas
Biudžetinė
Gyvenimas prie vandens arba Rytų Aukštaitijos
įstaiga
regiono identiteto beieškant
Leidyklos Zarzecze rengiamų ir leidžiamų knygų
Viešoji įstaiga
užbaigimas (rusų ir anglų klasika, Izraelio
satyrinė literatūra)

Romualdo Požerskio jubiliejinė paroda
Nacionaliniame Čiurlionio muziejuje ir katalogas
Spektaklio „Gedulas mums (pa)tinka“ (rež. Ieva
Stundžytė) sukūrimas (II etapas)
Georges Pereco romano „Gyvenimas: vartotojo
instrukcija“ vertimas ir leidyba
Šiuolaikinio šokio spektaklio „FAKE“ sukūrimas ir
sklaida

Vasaros edukacijų ciklas
„Skaitykla Nr. 5“: literatūros kritika, refleksija,
kontekstai
Prof. Algio Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno
mokykla

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
Muzika
Cirkas
Teatras
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Architektūra
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Literatūra

Fotografija
Teatras
Literatūra
Šokis

Kultūros paveldo projektai
Literatūra
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Literatūra
Dailė

2623

Kultūros Horizontai

Viešoji įstaiga

Jaroškos asmeninis albumas „Nei jis nei joks“

Muzika

2624

Kauno rajono Ežerėlio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus 2021“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2625

Ketvirta versija

Viešoji įstaiga

Teatro repeticijos. Martynas Rimeikis

Muzika

2626

Kurianti partnerystė

Viešoji įstaiga

Labirintas

Tarpdisciplininis menas

2627

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Istorinės Joniškio m. aikštės maketo (1703 m.)
sukūrimas, skirtas 405 m. Joniškio senosios
savivaldos sukakčiai

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas

2628

Žana d'Art

Viešoji įstaiga

Joanos Daunytės ir Žanos Miniotaitės CD įrašai

Muzika

2629

Ignalinos rajono savivaldybės
Viešoji įstaiga
viešoji biblioteka

Rytojaus kūrėjai

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2630

Mūzų bokštas

Viešoji įstaiga

Skaityklos „Vilnius skaito“ renginių ciklas
„Autoriai skaito vilniečiams“

Literatūra

2631

Lietuvos džiazo federacija

Asociacija

Lietuvos džiazo kontaktų biuras

Muzika

2632

Kūrybinių Industrijų Projektai Viešoji įstaiga

2633
2634

Antano Sutkaus fotografijų
archyvas
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga

2635

Kita meninė veikla

Viešoji įstaiga

2636

Visagino kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2637

Alinos Orlovos virtualus vinilinės plokštelės
„Mutabor“ pristatymo koncertas
Retrospektyvinė paroda „Sutkus / Luckus“
Šiaurės Amerikoje
Knygos „...Vladas Sipaitis... Dienoraščiai, laiškai,
prisiminimai“ išleidimas
Spektaklio „Pristatyti į namus“ sukūrimas ir
pristatymas į namus

Muzika
Fotografija
Teatras
Teatras

Visagino erdvių festivalis. Šokio dalis

Šokis

Šalčininkų rajono
Biudžetinė
savivaldybės kultūros centras įstaiga

Žaisdamas atrask vietoves

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

2638

Lietuvos dailininkų sąjungos
Kauno skyrius

Asociacija

Kaunas į Vakarus

Dailė

2639

„Baltų lankų“ leidyba

Uždaroji akcinė Tarjei Vesaas romano „Ledo rūmas“ parengimas
Literatūra
bendrovė
ir leidyba

2640

Meno sienos

Viešoji įstaiga

Atmintis smėlyje

Fotografija

2641

Turboidėja

Viešoji įstaiga

Festivalis „Odisėja72“

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2642

Šv. Jono gatvės galerija

Viešoji įstaiga

2643

Šiuolaikinio meno centras

Biudžetinė
įstaiga

2644

„Baltų lankų“ leidyba

Uždaroji akcinė Maggie O'Farrell romano „Hamnetas“
bendrovė
parengimas ir leidyba

Literatūra

2645

Visagino kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Teatras

2646

Leidykla LAPAS

Viešoji įstaiga

2647

Vievio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2648

Kita meninė veikla

Viešoji įstaiga

2649

Lėlių operos teatras
Primadona

Viešoji įstaiga

2650

Apostrofa

Uždaroji akcinė Naujos Czesławo Miłoszo eilėraščių rinktinės
bendrovė
(vertėjas Tomas Venclova) išleidimas

2651

Cultural & Media Consulting

Viešoji įstaiga

XI Baltijos Medalių Trienalė „Medalio menui
Lietuvoje ir Lenkijoje - 500 metų“
Pokalbiai apie Lietuvos šiuolaikinį meną (antras
etapas)

Visagino erdvių festivalis. Teatro dalis

Dailė
Dailė

Gabijos Grušaitės knygos vaikams „Keturių metų
Literatūra
laikų miestas“ parengimas ir leidyba
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Pagauk ritmą!
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Spektaklio „Apie erdvės seksualumą“ sukūrimas
Teatras
ir pristatymas Vilniuje
OPEROS LINK - medijų opera RIGOLETAS

BLON animacijos ir videožaidimų festivalio
tinklaveika

Muzika
Literatūra
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2652

Šiaulių miesto koncertinė
įstaiga „Saulė“

Biudžetinė
įstaiga

2653

Trakų istorijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2654

Baltijos baleto teatras

Viešoji įstaiga

2655

Strategijos miestui

Viešoji įstaiga

2656

Turboidėja

Viešoji įstaiga

2657

„Baltų lankų“ leidyba

Uždaroji akcinė Cho Nam-joo knygos „Kim Džijongė, gimusi
bendrovė
1982“ parengimas ir leidyba

Literatūra

Asociacija

Lietuvos fotografijos tyrimai ir aktualizavimas

Fotografija

Biudžetinė
įstaiga

Tarptautinis Davido Geringo violončelės
konkursas

Muzika

2658

2659

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius
Klaipėdos miesto
savivaldybės koncertinė
įstaiga Klaipėdos koncertų
salė

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
Gyvosios istorijos festivalis „Viduramžių šventė“ kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje
Spektaklio „Mindaugas“ (J. Marcinkevičius)
Teatras
pristatymas Lietuvos regionuose
Periferinis laukas - skirtingomis aplinkybėmis
vykstančių periferinio tipo haliucinacijų tyrimas Fotografija
bei išraiška meninės instaliacijos-potyrio forma
Skaitmeninės vaizdo klipų kūrimo ir viešinimo
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
platformos „Sapiens music“ vystymas užsienio
startuoliai
rinkose
Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2021“

2660

Evaldo Janso studija

Viešoji įstaiga

Grindinio gėlės

Dailė

2661

Audialinės salos

Viešoji įstaiga

Tiriamasis šokio spektaklis „Apnea“

Šokis

2662

Menų agentūra ,,ARTSCAPE“

Viešoji įstaiga

Lokacija: Lukiškės

Teatras

2663

Klaipėdos džiazo orkestras

Viešoji įstaiga

„Klaipėdos džiazo orkestras ir Ąžuoliniai
Berželiai“ LP/CD pristatymo koncertinis turas

Muzika

2664

Tartum be ribų

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Kvėpavimas“ sukūrimas ir sklaida

Teatras

Viešoji įstaiga

Apeirono teatro kūrybos pristatymas
festivaliuose Vokietijoje ir Austrijoje

Teatras

Vilniaus kiemelių kasdienybės istorijų rinkinys

Fotografija

2665
2666
2667

Apeirono teatras

Demokratinės bendruomenės
Viešoji įstaiga
resursai
Lietuvos fotomenininkų
Asociacija
sąjungos Kauno skyrius

42 Kauno fotografijos galerijos sezonas:
prisijaukinant pokyčius
„Dailininko knygos“ archyvo suskaitmeninimas,
dokumentavimas ir sklaida edukaciniais tikslais
Dzūkijos regiono liaudiškų šokių festivalis
„Susuksim suktinį“

Fotografija

2668

Bokartas

Viešoji įstaiga

Dailė

2669

Lazdijų kultūros centras

Viešoji įstaiga

2670

Vilniaus grafikos meno
centras

Viešoji įstaiga

Grafikos laboratorija

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2671

Religinės muzikos centras

Viešoji įstaiga

Keturi metų laikai su vargonais

Muzika
Kultūros paveldo projektai

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

2672

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Trakų Vokės dvaro rūmų meno kūrinių
eksponavimas

2673

Vytogalos kaimo
bendruomenė

Asociacija

Festivalis „Svečiuose pas Girėną 2021“

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

2674

Kauno menininkų namai

Biudžetinė
įstaiga

Doktorantų mokykla

Dailė

Baltistikos ir lituanistikos žurnalo „Studi Baltici“
(„Baltų studijos“) skaitmenizavimas ir sklaida
naujai sukurtoje svetainėje, minint pirmojo
žurnalo numerio 90-metį

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas

2675

Vilniaus universitetas

Viešoji įstaiga

2676

Tik menas

Mažoji bendrija Ežerų krašto kultūros uostai

2677

Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus
nuolatinės ekspozicijos koncepcijos ir turinio
sukūrimas

2678

Judesio ir minties teatras

Viešoji įstaiga

Teatralizuoti protmūšiai „Šviesus protas“

2679

Pamėginčius

Viešoji įstaiga

Orangutangų takas

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

2680

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio Biudžetinė
menų mokykla
įstaiga

2681

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras

2682

Prakeiktai gerai

2683

Meno alchemija

Viešoji įstaiga

Vasaros teatro edukacijos

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2684

Idėjų blokas LT

Viešoji įstaiga

AMATAI - Etnokultūrinių amatų dokumentika

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2685

„Baltų lankų“ leidyba

2686

2687
2688
2689
2690
2691

Menų kiemeliai

Biudžetinė
įstaiga

Šv. Cecilijos Respublikinis sakralinės muzikos
konkursas
Mažieji atradimai - platforma jauno menininko
Mažoji bendrija
kūrybai

Uždaroji akcinė Oyinkan Braithwaite romano „Mano sesuo,
bendrovė
serijinė žudikė“ parengimas ir leidyba
Paroda „Marijos Medekšaitės-Bieliauskienės
rankdarbių kolekcija: mezginiai-nėriniaiLietuvos nacionalinis dailės
Biudžetinė
siuvinėjimai (XIX a. pab. - XX a. I pus.) LNDM
muziejus
įstaiga
Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus
rinkiniuose“
Pauliaus Kilbausko ir Domo Strupinsko
Suspaustas laikas
Viešoji įstaiga
plokštelės „Muzika neegzistuojančiam filmui“
išleidimas ir pristatymo koncertas
Tvarios mados savaitė / Sustainable Fashion
Tvarus dizainas
Viešoji įstaiga
Week Vilnius' 2021
Daugyvenės kultūros istorijos Biudžetinė
Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai
muziejus-draustinis
įstaiga
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
Knygos „Vydūnas Detmode („Vydunas in
Lietuvių literatūros ir
Biudžetinė
Detmold“): vokiečių kalba parašytų straipsnių
tautosakos institutas
įstaiga
rinktinė“ parengimas
Paroda „New York – San Francisko“ Švenčionėlių
Kultupis
Viešoji įstaiga
meno galerijoje

Tarpdisciplininis menas

Literatūra

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Muzika
Dizainas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: etninės
kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas
Kultūros paveldo projektai
Fotografija

2692

Menų agentūra ,,ARTSCAPE“

Viešoji įstaiga

Edukacinė programa regionuose „Namai“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2693

Varėnos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Chorinės muzikos festivalis „Čiurlionio keliu“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

2694

Lietuvos džiazo federacija

Asociacija

Grupės „Maros rijos“ albumas „Požeminės upės“ Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2695

Pramogų sostinė

Mažoji bendrija

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų
virtualioje realybėje sklaida Lietuvos mokyklose

Dailė

2696

Ateities garsas

Viešoji įstaiga

Dokumentinis filmas „Future Sound Of Vilnius“

Muzika

2697

Genius Arts

Viešoji įstaiga

Koncertas - Skirmanto Sasnausko kūrybos
retrospektyva

Muzika

2698

Salamos rėmėjų fondas

Viešoji įstaiga

Personalinių parodų pristatymas

Dailė

2699

Meno magija

Viešoji įstaiga

Performansas „Meilės meistras“

Tarpdisciplininis menas

2700

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

Natų informacinio centro veikla ir prieigos prie
legalaus turinio gerinimas portale natos.lt

Muzika

2701

Jonavos savivaldybės
kultūros centro Krašto
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Samulevičių palikimas kviečia bičiulystei

2702

Vilniaus fotografijos meno
centras

Viešoji įstaiga

Vilniaus atminties vieta fotografijoje

2703

Kintų jaunimo klubas

Asociacija

Mažosios Lietuvos koklinių krosnių statybos
edukacija ir atkūrimas Kintų Meno rezidencijoje

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

2704

Bendri reikalai

Viešoji įstaiga

Videogramos 2021

Tarpdisciplininis menas

2705

Šakių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka

Biudžetinė
įstaiga

Įamžinti laike

TKR Marijampolės apskrities prioritetas: vietos
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto
stiprinimas

2706

Rusų kultūros centras

Asociacija

Vilniaus Mozaika mokytojams

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2707

Rusų kultūros centras

Asociacija

Vilniaus Mozaika mokiniams

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2708

Artūro Areimos teatras

Viešoji įstaiga

Kūrybinė scenos menų laboratorija „ID“

Teatras

2709

Visagino kultūros centras

2710
2711
2712
2713
2714

Biudžetinė
įstaiga
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
įstaiga

Auksinio scenos kryžiaus laureatų šokio srityje
pristatymas Molėtuose, Visagine ir Zarasuose
Tarptautinės parodos, skirtos Lito 100-mečiui,
parengimo darbai
Interaktyvios istorijos pamokos - vietos, herojai.
Laikas kurti
Mažoji bendrija
VEIKSMAS!
Spektaklio pagal Sławomiro Mrożeko pjesę
Artūro Areimos teatras
Viešoji įstaiga
„Našlės“ sukūrimas
Lotynų Amerikos kultūros festivalis „In Latino
Įkvėpimai
Viešoji įstaiga
2021“
Biudžetinė
Lietuvos nacionalinis muziejus
Paroda „Vilniečių pypkės XVII - XIX a.“
įstaiga

TKR Utenos apskrities prioritetas: kūrybinės
patirtys
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Teatras
Tarpdisciplininis menas
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

2715

Argostudio

Viešoji įstaiga

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

2716

Teatro informacijos centras

Viešoji įstaiga

Projekto „RYTŲ PARTNERYSTĖS: 3+3“ Forumas

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2717

No Shoes teatras

2718

Oskaro Koršunovo teatras

2719

Naktys

2720

Gedimino Antano Sakalio
projektavimo firma

2721

Kitos knygos

Uždaroji akcinė Thomas C. Foster knygos „How to Read
bendrovė
Literature Like a Professor“ vertimas ir leidyba

2722

Meno manija

Viešoji įstaiga

2723

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

2724

Menų industrija

Viešoji įstaiga

2725

Kirtimų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2726

Artūro Areimos teatras

Viešoji įstaiga

2727

Teatriukas

Viešoji įstaiga

2728

Artišokai

Viešoji įstaiga

2729

UAB AUMINTA

2730

Lietuvos išeivijos dailės
fondas

Uždaroji akcinė
Rekonstruoti baltų mitą
Tarpdisciplininis menas
bendrovė
Paroda „Išeivijos kontekstai“ ir parodos katalogo
Viešoji įstaiga
Dailė
leidyba

2731

Baleto teatras

Viešoji įstaiga

Audiovizualinis projektas „Grynumas“

Dizainas

2732

Palomenės kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Tęstinis renginių ciklas „Naujų potyrių paliesti“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2733

Menų industrija

Viešoji įstaiga

Interaktyvaus mono spektaklio „Nuostabūs
dalykai“ sukūrimas ir pristatymas internetinėje
erdvėje

Teatras

2734

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Trakų Vokės dvaro sodybos skaitmenizacija

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2735

Gedai

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Nojaus“ sklaida Lietuvoje

Teatras

„Baby jazz“ - pagal gyvai atliekamą jazz muziką
Mažoji bendrija šiuolaikinio šokio spektaklis/performansas
kūdikiams ir vaikams iki 3 - jų metų
Naujausių Oskaro Koršunovo teatro spektaklių
Viešoji įstaiga
pristatymas Lietuvos regionuose
Alternatyvios muzikos kūrinių konkursas Viešoji įstaiga
festivalis RUMSHK 16
Individuali
Atminties žiedas
įmonė

Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis
Biržai
Knygos Paul Green „Akmenų saugotojai“
parengimas spaudai ir leidyba
Meninis šokio tyrimas. Šokio filmo „19“
sukūrimas ir sklaida
Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalis

Šokis
Teatras
Muzika
Tarpdisciplininis menas
Literatūra
Muzika
Literatūra
Šokis
Fotografija

Artūro Areimos teatro spektaklio „Po ledu“
pristatymas tarptautiniame alternatyvaus teatro Teatras
festivalyje „FIAT 2021“
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūros
Giedraičių mūšis kitaip po 101 metų
edukacija
Spektaklio „Huxley“ sukūrimas ir premjeros

Teatras

2736

Pikuolis

Asociacija

Dokumentinis filmas, skirtas festivalio „Kilkim
žaibu“ 20-ies metų veiklos apžvalgai

Muzika

2737

Senjorų dienos centras
Keturlapis dobilas

Viešoji įstaiga

Leisk papasakoti tau istoriją

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2738

Kitokio meno sąjunga

Asociacija

Virtualiųjų rankų šešėlių teatro edukacinių kūrybinių laidų ciklas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2739

Panevėžio r. Naujamiesčio
kultūros centras - dailės
galerija

Biudžetinė
įstaiga

Eksperimentinis teatro projektas „Obuolysgaublys“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2740

Postidėja

Viešoji įstaiga

Tarprūšinis fluqus. Hibridinių performansų
platforma

Tarpdisciplininis menas

2741

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centras

Biudžetinė
įstaiga

Sakralinės muzikos festivalis „Džiaugsmas
pasauliui“

2742

Vilniaus mados savaitė

Viešoji įstaiga

Internetinės parduotuvės kūrimas ir vystymas

2743

Kūrybos ir užimtumo stuba

Viešoji įstaiga

Suburtynė. Sutartinė keliauja per Lietuvą

2744

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Skaitmeninis edukacinis projektas „Ko
nežinojote apie meną, bet nedrįsote paklausti
savo muziejininko“

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2745

Vieno aktoriaus teatras

Viešoji įstaiga

Radijo gidas „Pajūriais, pamariais...“

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

2746

Kitos knygos

Uždaroji akcinė Christian Kracht romano „Die Toten“ vertimas ir
Literatūra
bendrovė
leidyba

2747

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biudžetinė
įstaiga

Biržų krašto etnografijos savitumų atskleidimas
ekspozicijoje pasitelkiant inovacijas

2748

Užtaisas

Viešoji įstaiga

Kūrybiškumo pamokos parke

2749

Videometra

Uždaroji akcinė
Dokumentikos ciklas „Krepšinio namai“
bendrovė

2750

Koncertinė įstaiga Vilniaus
Biudžetinė
miesto savivaldybės Šv.
įstaiga
Kristoforo kamerinis orkestras

Barokas šiandien - „Metų laikai“

Muzika

2751

Koncertinė įstaiga Vilniaus
Biudžetinė
miesto savivaldybės Šv.
įstaiga
Kristoforo kamerinis orkestras

Jaunųjų kompozitorių kūrinių atlikimas

Muzika

Lapės studija

TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
kultūra ir menu

Kūrybiška Lietuva: Fluxus laikas ir erdvė

Tarpdisciplininis menas

Vakarų Lietuvos teatrų spektakliai Rumšiškėse

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas

2752
2753

Jurbarko rajono savivaldybės Biudžetinė
viešoji biblioteka
įstaiga
Kultūrinės ir organizacinės
Viešoji įstaiga
idėjos

2754

Rumšiškių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2755

„Lumo“ studija

Viešoji įstaiga

2756

Vyriausybės strateginės
analizės centras

Viešoji įstaiga

2757

Baltas ekranas

Viešoji įstaiga

2758

Varėnos kultūros centras

2759

„Baltų lankų“ leidyba

2760
2761

Urbanistinio Šokio Teatras
„Low Air“
Architektūros kokybės
vystymo asociacija

Spektaklio „TRYS M: trys moterys, trys mūzos,
trys žodžio magės“ sukūrimas
Patyriminė dizaino paroda (darbinis
pavadinimas)
Kino vakarai Panevėžio regione ir edukaciniai
susitikimai su lietuviško kino kūrėjais

Biudžetinė
Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 2021
įstaiga
Uždaroji akcinė Kent Haruf romano „Lygumų giesmė“
bendrovė
parengimas ir leidyba

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
meno bendruomenės gebėjimų bei
kompetencijų ugdymas
Kultūros paveldo projektai

Teatras
Dizainas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Literatūra

Viešoji įstaiga

Grow Air

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Asociacija

Monografija „IŠSKIRTINIS KŪRYBOS LAUKAS.
Lietuvos architektūros konkursai“

Architektūra

2762

Kūrybinių iniciatyvų centras

2763

Anykščių menininkų asociacija Asociacija

Gatvės galerija 21

2764

Lietuvos muzikos mokytojų
asociacija

Asociacija

Kūrybinės bendruomenės Lietuvos muzikinės
kultūros ateičiai (Kūbelia)

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2765

Menų industrija

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Plaučiai“ sukūrimas ir sklaida

Teatras

Lietuvių kultūros paveldas Karaliaučiaus srityje
Martyno Mažvydo šviesoje

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas

Dainuokime ir muzikuokime drauge

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2766
2767

Biudžetinė
įstaiga

Karaliaučiaus lietuvių
Viešoji įstaiga
bendruomenė
Vilniaus moksleivių kūrybos ir Biudžetinė
mokymo centras
įstaiga

Open stage

„Algirdo Martinaičio kūrybos savitumą
atskleidžiantys kūriniai iškilių atlikėjų
Muzika
improvizacijoje“ kompaktinės plokštelės leidyba
TKR Tauragės apskrities prioritetas: ugdymas
Veliuonos rampa
kultūra ir menu

2768

Cantus firmus

Viešoji įstaiga

2769

Veliuonos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2770

Koncertinė įstaiga Vilniaus
Biudžetinė
miesto savivaldybės Šv.
įstaiga
Kristoforo kamerinis orkestras

Muzikinės 2021 m. metinės su Šv. Kristoforo
kameriniu orkestru

2771

Baltic Music

Viešoji įstaiga

Lietuviška scenos menų platforma tarptautiniam
Teatras
Edinburgo Fringe festivaliui/mugei

2772

Sielos sala

Viešoji įstaiga

Muzika augimui

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2773

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centras

Biudžetinė
įstaiga

Tradicinis folkloro festivalis „Tėvelio dvarely“
kitap

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

2774

Improdimensija

Viešoji įstaiga

Koncertų ciklas „Improdimensija“

Muzika

2775

Lietuvos architektų rūmai

Asociacija

Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų
konferencija

Architektūra

2776

Kauno rajono Ežerėlio
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Paskutinis mūšis. Partizano J. Lukšos –
Daumanto 100 – osios metinės

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

2777

Kitos knygos

2778

Heritas LT

2779

Teatriukas

2780

Kauno miesto kamerinis
teatras

2781

„Baltų lankų“ leidyba

2782

Dūmų fabrikas

Viešoji įstaiga

2783

Šiaulių miesto koncertinė
įstaiga „Saulė“

Biudžetinė
įstaiga

2784

Menininkių projektai

2785

Labdaros ir paramos fondas
„Laisva valia“

2786

Linkuvos vaikų ir jaunimo
užimtumo centras

Asociacija

Aukštyn kojom

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

2787

Balta balta

Viešoji įstaiga

Tvaraus dizaino simpoziumas ir keliaujanti
paroda „SENA NAUJA/NEW OLDS“

Dizainas

2788

Mėlynoji vakarienė

Viešoji įstaiga

Mėlynoji vakarienė

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Uždaroji akcinė Edvino Valikonio poezijos knygos „Rūko dugnas“
bendrovė
sudarymas ir leidyba
Tarptautinio kultūros paveldo pažinimo,
Viešoji įstaiga
tvarkybos ir technologijų festivalio „Heritas“
katalogo leidyba
LABAS Tarptautinis teatro festivalis patiems
Viešoji įstaiga
mažiausiems
Biudžetinė
Interaktyvus spektaklis paaugliams „2-osios
įstaiga
Laiptinės Respublika“
Uždaroji akcinė
Sarah Blau romano „Kitos“ parengimas ir leidyba
bendrovė

Muzika

Literatūra
Kultūros paveldo projektai
Teatras
Teatras
Literatūra

Naujojo cirko stotelės Vilniaus miesto rajonuose Cirkas

Tarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai
2021“
Mata Hari Comm - specializuotos komunikacijos
Viešoji įstaiga
ir marketingo paslaugos
Muzikinio spektaklio „Pasakų medis“
Labdaros ir
atnaujinimas, įtraukiant konkurso nugalėtojus –
paramos fondas vaikų dienos centrų vaikus iš skirtingų Lietuvos
regionų

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2789

Structurum

Kolaboracinio elektroninio muzikinio
Mažoji bendrija instrumento sukūrimas ir pritaikymas
pedagogikoje bei muzikos terapijoje

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2790

Meno genas

Viešoji įstaiga

Muzika erdvėje '21

Muzika

2791

Panevėžio r. Naujamiesčio
kultūros centras - dailės
galerija

Biudžetinė
įstaiga

Panevėžio krašto menininkai - Naujamiestyje

Muzika

2792

Inteligentiška Mėsa

Viešoji įstaiga

Digi - drama

Teatras

2793

Urbanistinio Šokio Teatras
„Low Air“

Viešoji įstaiga

Tyriamasis kūrybinis darbas - šokio spektaklis
„Mėlyna Mėlyna“ sukūrimas, (suskaitmeninta)
sklaida

Šokis

2794

Poetiniai reikalai

Viešoji įstaiga

„Poezija arti“ Vilniaus rajono mokykloms

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2795

Elektrėnų kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Mes norime būti matomi

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: patrauklaus
regiono savitumo formavimas, išsaugant jo
daugiakultūrinį tapatumą

2796

Baltic music

Viešoji įstaiga

2797

Teatronas

Asociacija

2798

Vilniaus vaikų ir jaunimo
meno galerija

Viešoji įstaiga

Pasakų teatras ir dailės karalystė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2799

DOMUS ARTIS

Viešoji įstaiga

Scenos menų forumas „Stage Art Vilnius Fair“

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

2800

Projektų studija

Viešoji įstaiga

Virtualaus etnožemėlapio sukūrimas

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2801

Meno ir mokslo laboratorija

Asociacija

Žaibų valdovas. I etapas

Teatras

2802

Serija

Mažoji bendrija Kino vaidybos stovykla jaunimui „Kino Serija“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2803

Ulna šokio trupė

Viešoji įstaiga

Edukacinis vaikų įtraukties projektas „Strykt“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2804

Kauno miesto kamerinis
teatras

Biudžetinė
įstaiga

2805

Menų industrija

Viešoji įstaiga

Pjesės ir spektaklio „Mirtinas meinstrymas“
sukūrimas
Triptiko „Visas pasaulis viduje“ sukūrimas ir
sklaida

2806

Meno desantas

Viešoji įstaiga

Pabėgimo planas

Teatras

2807

Vikingų kaimas

Viešoji įstaiga

Senovės Kernavė: kunigaikščio puota I etapas

Kultūros paveldo projektai

2808

Cantates

Viešoji įstaiga

Choir Junior Camp

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2809

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Medžio kultūra

TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas

Gyvybės vizos

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Kryždirbystė. Žemaitijos koplytstulpiai

TKR Telšių apskrities prioritetas: etninės
tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

2810
2811

Kultūrinės ir organizacinės
Viešoji įstaiga
Idėjos
Žemaitijos nacionalinio parko Biudžetinė
direkcija
įstaiga

„Tėčio pasaka“ televizinio spektaklio sukūrimas
Teatras
ir viešinimas
Gatvės teatro spektaklio „Dig-it“ (liet. Prisiknisk)
Teatras
rež. Ariel Bronz (Izraelis) sukūrimas

Siurrealistinės šiuolaikinio cirko komedijos
„Clothes and Us“ (liet. Drabužiai ir mes)
užbaigimas ir sklaida Lietuvoje
Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė telkiasi
ir aktyvina kultūrinę veiklą

Teatras
Teatras

2812

Kanta Company

Asociacija

Cirkas

2813

Judrėnų Stepono Dariaus
bendruomenė

Asociacija

2814

Urbanistinio Šokio Teatras
„Low Air“

Viešoji įstaiga

Urbanistinio šokio spektaklis „Viskas arba nieko“
Šokis
(darbinis pavadinimas), sukūrimas ir sklaida

2815

Darbininkai

Viešoji įstaiga

Spektaklio pagal Slavomir Mrožek pjesę
„Emigrantai“ (rež. Darius Gumauskas) sklaida
Lietuvos regionuose

Teatras

2816

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Istorija visoms kartoms: Maironio muziejui - 85

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

2817

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

Knygos Nijolė Tallat-Kelpšaitė „Primadonos ir
primarijai: girdėjau, skaičiau, mačiau, dalyvavau“ Muzika
parengimas spaudai ir leidyba

TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
aplinkos sinergija

2818

Teatriukas

2819

Kauno menininkų namai

2820

Vytautas Karčiauskas

2821

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

2822

Oskaro Koršunovo teatras

Viešoji įstaiga

2823

Menų Fabrikas
Kultūrinės ir organizacinės
idėjos

Viešoji įstaiga

Režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklio pagal
Thomo Bernhardo pjesę „Ritter Dene Voss“
sukūrimas
Muzikos inkubatorius Novus 2021

Viešoji įstaiga

MISFIT

Dizainas

2825

Galerija „Vartai“

Mažoji bendrija

„Vartai Showroom“ - funkcionalaus meno ir
kolekcinio dizaino platforma

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2826

Inteligentiška Mėsa

Viešoji įstaiga

Tik Tok Faustas

Teatras

2827

Artišokai

Viešoji įstaiga

2828

Improdimensija

Viešoji įstaiga

2829

Subtilu-Z

Viešoji įstaiga

2830

Kauno menininkų namai

Biudžetinė
įstaiga

2831

Naujasis Židinys-Aidai

Viešoji įstaiga

2832

Menų Fabrikas

Viešoji įstaiga

2833

Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcija

Biudžetinė
įstaiga

2834

Sporto namų grupė

Viešoji įstaiga

2835

Romantic in forma

Viešoji įstaiga

RIBOS

2836

Lietuvos aviacijos muziejus

Biudžetinė
įstaiga

2837

Heritas LT

Viešoji įstaiga

Inovatyvių sprendimų taikymas Lietuvos
aviacijos muziejaus edukacijoje
Tarptautinis kultūros paveldo pažinimo,
tvarkybos ir technologijų festivalis HERITAS’21

2838

Kupiškio rajo savivaldybės
kultūros centras

2839

Meno tekstilė

Biudžetinė
Sakralinės muzikos festivalis „Regina pacis“
įstaiga
Uždaroji akcinė
AvenueArt - menas arčiau kiekvieno iš mūsų
bendrovė

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2840

Tag of Joy

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2841

Teatronas

Uždaroji akcinė Nuotykinio kompiuterinio žaidimo koncepcijos
bendrovė
vystymas
Spektaklio sukūrimas pagal F. Dostojevskio
Asociacija
romaną NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ

2842

Nulinis laipsnis

Viešoji įstaiga

IDEALIZMAS. Vieno kūrinio paroda

Architektūra

sLow Air 50+

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

Virtuali vaikų literatūros savaitė

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2824

2843
2844

Viešoji įstaiga
Biudžetinė
įstaiga
Individuali
įmonė

Urbanistinio Šokio Teatras
Viešoji įstaiga
„Low Air“
Tarptautinės vaikų ir jaunimo
Asociacija
literatūros asociacijos
Lietuvos skyrius

Spektaklių vaikams sklaida „gyvai“ ir virtualiai

Teatras

Literatūros edukacijos programa „Trenksmas“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Gamta + Menas + Laikas = Kultūra

Dailė

Varinė skarda virstanti kūriniais

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

Sukurto spektaklio „Irano konferencija“ (rež. A.
Rybakov) sklaida Lietuvos regionuose
Improvizacinės muzikos orkestro
„Improdimensijos orkestras“ veiklos vykdymas
Subtilu-Z nauja programa „APIE MUS/ ABOUT
US“ ir jos vizualizacija
Bendrakūryba
Tarp rašytojo ir skaitytojo: naujosios lietuvių
literatūros refleksija „Naujajame ŽidinyjeAiduose“
Spektaklio pagal A. Strindberg pjesę „Sapnas“
sukūrimas, skaitmenizacija bei viešinimas
Interaktyvi trimatė Kernavės piliakalnių
komplekso ekspozicija
Dokumentinio ciklo „Krepšinio namai“ vizualiniai
sprendimai

Teatras
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Teatras
Muzika
Muzika
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Literatūra
Teatras
Kultūros paveldo projektai
Tarpdisciplininis menas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas
Kultūros paveldo projektai

Teatras

2845

Menopolis

Viešoji įstaiga

Tautų įvairovė - mūsų stiprybė

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2846

Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija

Biudžetinė
įstaiga

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas:
kultūros paveldo sugrąžinimas

2847

Baltic music

Viešoji įstaiga

Kuršių nerijos istorijos tyrimai Vokietijos
archyvuose
Teatrinio eksperimento „Baltas triušis raudonas
triušis“ sklaida

Teatras

2848

Lietuvos lenkų sąjungos
filialas Trakų rajono skyrius

Asociacija

Jubiliejinis XXX Trakų žemės lenkų kultūros
festivalis „Dźwięcz, Polska Pieśni!“ (tęstinis
projektas)

TKR Vilniaus apskrities prioritetas: regiono
kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei
užsienyje

2849

Baltijos cirkas

Viešoji įstaiga

Lietuvos cirko istorijos almanachas. I dalis

Cirkas

2850

Oskaro Koršunovo teatras

Viešoji įstaiga

2851

Muzikos Studija „Bemol“

Asociacija

2852

Lietuvos energetikos muziejus Viešoji įstaiga

2853

Baltic music

Viešoji įstaiga

Spektaklio „Broma“ sukūrimas ir rodymas

Teatras

2854

Ars&Sonoris

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės sakralinės muzikos ciklai

Muzika

2855

Ars&Sonoris

Viešoji įstaiga

Sferinės muzikos ciklai „in 5 D“ ir jų sklaida

Muzika

2856

Slinktys

Asociacija

Knygų vaikams iš jidiš kalbos vertimas ir leidyba

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2857

Kultupis

Viešoji įstaiga

Žmonės, daiktai ir jų istorijos Dzūkijos kaimuose Fotografija

2858

Kauno miesto kamerinis
teatras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinio įgalinimo projektas „Nuo „Supergalių“ Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
iki „PinoKeys“
bendruomenių iniciatyvos

2859

Argostudio

Viešoji įstaiga

LDK dviratininkų žygiai

Kultūros paveldo projektai

2860

Akcinė
Meno galerija „Kauno langas“
bendrovė

Dalyvavimas šiuolaikinio meno mugėje Art
Vilnius 21

Dailė

2861

Šnipiškiečių namai

Asociacija

Sakralinės muzikos festivalis Šnipiškėse

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2862

Europos parkas

Viešoji įstaiga

Kazio Varnelio kūrybos pristatymas Europos
parke

Dailė

2863

Kauno miesto kamerinis
teatras

Biudžetinė
įstaiga

Spektaklio „bowel“ sukūrimas

Teatras

2864

Menininkų asociacija „Tiltas“ Asociacija

2865

Ars&Sonoris

Viešoji įstaiga

2866

Lietuvos laisvės kovos
įamžintojų sąjūdis

Asociacija

2867

Natų knygynas

Viešoji įstaiga

Lietuviškos sutartinės Sakartvele

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2868

Ramygalos klubas „Savos
erdvės“

Asociacija

Ramygalos krašto kultūrinio identiteto paieškos
ir formavimas

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: menininkų
rezidencijos Panevėžio regione

2869

Muzikos barai

Viešoji įstaiga

Muzikos barams - 90

Muzika

2870

Teatronas

Asociacija

Šiuolaikinio cirko festivalio „Cirkuliacija“
mobilumo didinimas: nuo Kauno mikrorajonų iki Cirkas
Lietuvos regionų

2871

Teatras „Utopia“

Viešoji įstaiga

Dramų stalčius: pjesių vertimai pandemijos metu Teatras

2872

Lietuvos jaunųjų krikščionių
sąjunga

Asociacija

XIX Vilniaus Gospel muzikos festivalis

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2873

Meno desantas

Viešoji įstaiga

Imersinio spektaklio-žaidimo NO FAKE* sklaida

Teatras

2874

Panevėžio rajono Krekenavos Biudžetinė
kultūros centras
įstaiga

2875

Kauno tvirtovės parkas

Viešoji įstaiga

2876

Joniškio kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

2877

Pabradės miesto kultūros
centras

Biudžetinė
įstaiga

Spektaklio Alessandro Baricco romano „Jūra
vandenynas“ motyvais sukūrimas
Evelinos Sašenko autorinių dainų sukūrimas ir
kompaktinės plokštelės įrašymas
Praktinis žmogaus judesių pažinimas. Interaktyvi
ekspozicija

Teatras
Muzika
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

Tarptautinis tapybos pleneras Nepale. LIETUVA Dailė
NEPALAS
II tarptautinis Eduardo Balsio jaunųjų
Muzika
kompozitorių konkursas
2021 m. pilietinė jaunimo stovykla „Laisvės kovų
Kultūros paveldo projektai
atmintis“

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
Tvirtovė 360
kūrimas
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
Baltosios damos šventė Daunoravos dvarvietėje
atminties puoselėjimas
TKR Vilniaus apskrities prioritetas:
Pučiamųjų orkestrų festivalis „Sidabriniai
profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių
vasaros akordai“
raiškos formų inovatyvumo skatinimas,
užtikrinimas ir sklaida
Šeštadieninė etnokultūrinė mokykla vaikams ir
jaunimui

2878

Atviros visuomenės forumas

Viešoji įstaiga

Naujųjų Valkininkų „Pušelės“ sanatorijos sienų
tapybos skaitmeninės kopijos fragmentų
perkėlimo į Valkininkų geležinkelio stoties
statinių komplekso vandens bokštą

2879

NB8 ART

Viešoji įstaiga

Koncertų ciklas „Skambanti erdvė“

2880

Ulna šokio trupė

Viešoji įstaiga

Socialinis-edukacinis bendruomenės įtraukties
projektas „Percepcija“

2881

Panevėžio rajono Ėriškių
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Tapybos pleneras „A.R.T. Ėriškiai“ – atviras ratas TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
tapybai
regiono kultūros ir meno skatinimas

2882

Apeirono teatras

Viešoji įstaiga

Video etiudai „Social Snakes“

Tarpdisciplininis menas

2883

Slinktys

Asociacija

Pož(i)eminiai skaitymai X: vaidinimas be šokių

Literatūra

2884

Bendrystės ir socialinių
inovacijų centras

Viešoji įstaiga

2885
2886
2887
2888
2889

Nusikalstamumo prevencija per aplinkos dizainą
Vilniaus senamiestyje
Šokio teatro AIROS repertuaro sklaida Lietuvos
Šokio teatras AIROS
Viešoji įstaiga
regionuose
Daugyvenės kultūros istorijos Biudžetinė
Šeduvos miestas ir miestiečiai: paveldas ir
muziejus-draustinis
įstaiga
tapatumas
Kūrybinių dirbtuvių, parodų ir edukacinių filmų
Balta balta
Viešoji įstaiga
ciklas „AUGALO GALIA“
Diskusijų ciklas: „Mados kultūros transformacija
Modus Circulum
Mažoji bendrija
tvarumo link“
Panevėžio rajono Šilagalio
Biudžetinė
Festivalis „Provincijos dūdos“
kultūros centras
įstaiga

TKR Alytaus apskrities prioritetas: etnokultūros
tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
Muzika

Architektūra
Šokis
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: istorinės
atminties puoselėjimas
Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
Dizainas
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

2890

Naujasis Židinys-Aidai

Viešoji įstaiga

Muziejų sapnai ir kasdienis gyvenimas

Dailė

2891

BLOGI

Viešoji įstaiga

Padavimas - oratorija „Vamzdis“

Teatras

2892

Klaipėdos apskrities
dailininkų sąjunga

Asociacija

Kūryba ir menas vaikams

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2893

Trakų Vokės dvaro sodyba

Viešoji įstaiga

Vaikų vasaros atostogų meninė studija –
stovykla „Dvaro didybės atspindys mano
kūryboje“ skirta Vilniaus miesto gausių šeimų
vaikams

2894

Lietuvos marinistinės
kultūros išsaugojimo centras

Viešoji įstaiga

Aktualizuojant Kuršių Nerijos paveldą: Buriavimo
Kultūros paveldo projektai
tradicijų ir istorinių burlaivių išsaugojimas

2895

Kultūros ir švietimo centras
Vilniaus mokytojų namai

Viešoji įstaiga

2896

Poetiniai reikalai

Viešoji įstaiga

2897

Humanistinio ugdymo
mokykla „Atvira pamoka“

Viešoji įstaiga

2898

Meno ir edukacijos centras

Viešoji įstaiga

2899

Menų vektoriai

Viešoji įstaiga

2900

Menų Fabrikas

Viešoji įstaiga

„Elektroninių sutartinių“ sklaida Lietuvoje

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2901

Gerų naujienų televizija

Viešoji įstaiga

Muziejukai.lt

TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūrinio identiteto populiarinimas,
kultūrinis turizmas

2902

BLOGI

Viešoji įstaiga

BAD RABBITS spektaklių sklaida

Teatras

2903

Projektas LT

Viešoji įstaiga

Aš nesu tik siena

Tarpdisciplininis menas

2904

Strategijos miestui

Viešoji įstaiga

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2905

Teatras Lulu

Viešoji įstaiga

Tamsiosios mišios - ritualinės formos
kolektyvinių dvasinių-emocinių potyrių tyrimasperformansas
Spektaklio „Žibintininkas ir žvaigždė“ pagal H. K.
Anderseno pasakas sklaida

Šv. Kotrynos bažnyčios erdviniai baroko muzikos
Muzika
dialogai
Poetinio-autobiografinio spektaklio „Ne-rimas“
Teatras
sukūrimas ir parodymas
Knygos „Būti ar nebūti? Aktoriaus meistriškumo
Teatras
patirtys“ leidyba
bei knygos pristatymas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
Meno popietės
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas: kultūros ir
ARCHE pynė
aplinkos sinergija

Teatras

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2906

Projektas LT

Viešoji įstaiga

Kūrėjų simpoziumas BEACH ART

2907

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Virtualios Vileišių rūmų ekspozicijos sukūrimas

2908

Kino mintys

Viešoji įstaiga

2909

Įkvėpimai

Viešoji įstaiga

2910

Vaikų ir jaunimo klubas
„Šatrija“

Biudžetinė
įstaiga

Kodėl aš myliu Vilnių?

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2911

Motobaltija

Viešoji įstaiga

Kultūrinis intelektualus renginys Mototourism
rally: Kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida

Kultūros paveldo projektai

2912

Anykščių kultūrinės
iniciatyvos

Asociacija

Popskull 2021

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

2913

March design studio

2914
2915
2916
2917

Moterys Lietuvos kino industrijoje. Tinklaveika
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
2021 m
Respublikinis edukacinis projektas moksleiviams
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
ir jaunimui „Įkvėpimas“

Uždaroji akcinė
Art+Design Colab
bendrovė
Tarptautinis 3D grafiti piešinių konkursas Art
Projektas LT
Viešoji įstaiga
Gates
Juvelyrikos kolekcijos, kviečiančios reflektuoti
Tadam!
Mažoji bendrija
patiriamas emocijas, sukūrimas
Šokio spektaklio „Limbo“ (darbinis pavadinimas)
NUEPIKO šokio trupė
Viešoji įstaiga
sukūrimas ir jo sklaida
Uždaroji akcinė Meno galerijos „Kauno langas“ parodinės veiklos
Meno galerija „Kauno langas“
bendrovė
plėtra internetinėje erdvėje

Dizainas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Dizainas
Šokis
Dailė

2918

Lietuvos džiazo federacija

Asociacija

Lietuvos džiazo portalas jazzlt.lt

Muzika

2919

Artopia

Viešoji įstaiga

Šokio tyrinėjimo platforma 'bitės'

Šokis

2920

Lietuvos literatūros ir meno
archyvas

Biudžetinė
įstaiga

Kultūros paveldo žemėlapio programėlė

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2921

Projektas LT

Viešoji įstaiga

Muzikos ir senųjų tradicijų festivalis Gabya

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2922

Ketvirta versija

Viešoji įstaiga

2923

Kitas kinas

Viešoji įstaiga

2924

Socialiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

2925

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

2926

M.A.M.A. pramogos

Viešoji įstaiga

2927

Jūros marios

Viešoji įstaiga

Neįmanomas gyvenimas vieniems be kitų

Dailė

2928

Kultūrinės ir organizacinės
idėjos

Viešoji įstaiga

nowJapan 2021: Kuri pabaiga mūsų laukia?

Dailė

2929

Ateities garsas

Viešoji įstaiga

2930

Ketvirta versija

Viešoji įstaiga

2931

Slinktys

Asociacija

Jaunųjų kūrėjų festivalis „Literatūrinės slinktys”

Literatūra

2932

Galerija „Kontūras“

Viešoji įstaiga

Menininkų reprezentavimas tarptautiniuose
tinkluose ir institucijose

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika

Asociacija

Pasakų kubas

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

2933
2934
2935

Klaipėdos apskrities
dailininkų sąjunga
Lietuvos išeivijos dailės
fondas
Kosmos theatre

Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga

Video apybraižų ciklas „Įkvėpimai“. Dvi dalys:
Gintaras Varnas. Oskaras Koršunovas
VHS kasečių eros, piratinių filmų įgarsinimo
proceso atkūrimo performansų serija „Video
salonas“
Diskusijų ir dirbtuvių ciklas apie meną ir
psichikos sveikatą
Vilniaus dailės akademijos, architektūros
katedros istorinių akademinių darbų fondų
skaitmeninimas ir viešinimas. I etapas
Lietuvos muzikos kūrėjų motyvavimui ir
įvertinimui skirto renginio organizavimas,
įtraukiant LTKT

Grupės „Artfcl“ mini-albumas darbiniu
pavadinimu „Live“
Video apybraižų ciklas „Įkvėpimai“. Robertas
Narkus

Vytenio Jankūno fotografijų albumo „Šok su
manimi“ leidyba
Lėlių operos pagal V. A. Mocarto „Užburtąją
Fleitą“ pastatymas lietuvių kalba

Teatras
Tarpdisciplininis menas
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Architektūra

Muzika

Muzika
Tarpdisciplininis menas

Fotografija
Muzika

2936

Egarta

Viešoji įstaiga

Meno matas 2021

TKR Alytaus apskrities prioritetas: tarpsritinis
bendradarbiavimas

2937

Penki, keturi plius

Viešoji įstaiga

Šilainių radijas: vietinė garso patirtis

Tarpdisciplininis menas

2938

Avakademija

Viešoji įstaiga

Nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinė
gervė 2021“

Tarpdisciplininis menas
TKR Kauno apskrities prioritetas: tradiciškai
susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas
bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos
aplinkos kūrimas
TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2939

Kauno žydų bendruomenė

Asociacija

Gimę Kaune. Skulptūrinis objektas broliams
Hermanui ir Oskarui Minkovskiams atminti

2940

Parametra

Mažoji bendrija

Atgijantys šiaudų sodai: filmas ir kūrybinės
dirbtuvės

2941

Saksofono pasaulis

Mažoji bendrija

2942

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

2943

BLOGI

Viešoji įstaiga

2944

Projektų studija

Viešoji įstaiga

2945

Suspaustas laikas

Viešoji įstaiga

2946

Amatauk

Viešoji įstaiga

Atsimeni? Baltai

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2947

Audialinės salos

Viešoji įstaiga

Muzikos festivalis „AXON“

Muzika

2948

Paveldo Institutas

Viešoji įstaiga

Architektūrinio paveldo tyrimas: Kauno
apskrities viešosios bibliotekos atvejis

Architektūra

2949

Surikatos

Uždaroji akcinė
Baltijos trienalę lydinti paroda Lentvaryje
bendrovė

2950

Marginalia

Viešoji įstaiga

Gabrielės Adomaitytės ir Lauros Kaminskaitės
paroda Berlyne

Tarpdisciplininis menas

2951

AP idėjos

Viešoji įstaiga

„Ži rekomenduoja“ festivalis

Muzika

2952

Veliuonos kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Veliuonos muzikos festivalis

Muzika

2953

Performatyvaus dizaino
asociacija

Asociacija

Imaginary walk in Skurinje (performatyvi
ekskursija)

Tarpdisciplininis menas

2954

Lietuvos džiazo federacija

Asociacija

Mokymų ciklas „Pats sau vadybininkas“

Muzika

2955

Europos parkas

Viešoji įstaiga

Individualios lankytojo patirties išplėtimas ir
praturtinimas Europos parke

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2956

Mažoji teatro akademija

Viešoji įstaiga

Unikali jaunuolių iniciatyva „Vilties pieva“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Viešoji įstaiga

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ vasaros
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
stovykla

Viešoji įstaiga

Liturginės muzikos mokymai

Muzika

Asociacija

Knyga keliauja po Lietuvą

Literatūra

Biudžetinė
įstaiga

Dvarų pramogos

TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos

2957
2958
2959
2960

Berniukų ir jaunuolių choras
„Ąžuoliukas“
Vilniaus sakralinės muzikos
choras „Adoramus“
Lietuvos mažų ir vidutinių
leidėjų asociacija
Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus-draustinis

Sakralinės improvizacinės muzikos
populiarinimo koncertų ciklas
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės
„Universali parametrinė erdvė“
Malkų skvero vasara. Teatro skiedros
Virtualios meno galerijos moksleiviams
sukūrimas
„Suspausto laiko“ edukacinės dirbtuvės ir
paskaitų ciklas

2961

Amber Trip

Uždaroji akcinė
Juvelyrikos meno ir verslo tendencijos
bendrovė

2962

Vilties arka

Labdaros ir
Spektaklio „Lauke už durų“ sukūrimas
paramos fondas

2963

Muzikos ir teatro projektai

Asociacija

2964

Vilniaus keistuolių teatras

Viešoji įstaiga

2965

Archeologijos centras

Viešoji įstaiga

Bijotų dvaro festivalis
Alegorinės oratorijos „Kiškių sukilimas“
sukūrimas
Melno sienos atkarpa nuo Baltijos jūros iki
Nemuno: tyrimai ir pristatymas visuomenei

Muzika
Architektūra
Teatras
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Tarpdisciplininis menas

Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas
TKR Tauragės apskrities prioritetas: kultūrinė
menų sintezė
Teatras
Kultūros paveldo projektai

2966

PVZ LT

Viešoji įstaiga

KUNSTKAMERA SCIENTIFICA

Tarpdisciplininis menas

2967

Urbanistinės istorijos

Viešoji įstaiga

Visagino kodas: totoriai

TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė

2968

Ulna šokio trupė

Viešoji įstaiga

Šokio filmo SPARNAI sukūrimas ir sklaida

Šokis

2969

Kultūros ir medijų namai

Viešoji įstaiga

2970

Bazilisko ambasada

Asociacija

2971

Aleknaičių bendruomenė

Asociacija

2972

Akmenės jaunimo centras

Viešoji įstaiga

2973

Kosminis Konglomeratas

Mažoji bendrija DI Muzikos Albumas / Virtualus Šou

2974

Projazas

Viešoji įstaiga

JONAVA JAZZ 2021

2975

Pasak

Viešoji įstaiga

Remote Player vystymas

2976

Vilniaus keistuolių teatras

Viešoji įstaiga

Keistas pasaulis

Teatras

2977

Klaipėdos miesto
Biudžetinė
savivaldybės Imanuelio Kanto
įstaiga
viešoji biblioteka

Monų laboratorija

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

2978

Baltijos griaustinis

Viešoji įstaiga

Maros Rijos „Ilgių dainos“

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

2979

Šiuolaikinio meno centras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

2980

Nulinis laipsnis

Viešoji įstaiga

2981

Susiję

Viešoji įstaiga

Viešųjų renginių ir bendruomenių įtraukimo
programa Sapiegų rūmų parke
Architekto Algimanto Černiausko kūrybos
paroda ir katalogas
Europos alternatyvios kultūros ir šiuolaikinio
meno organizacijų tinklaveika Lietuvoje

2982

Anykščių kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Kūrybinė stovykla - festivalis „Troškimai“

2983

Švietimo nuotykiai

Viešoji įstaiga

Džigbo

2984

Šiuolaikiniai meno projektai

Viešoji įstaiga

Žuvies diena

2985

Vijo - vijo

Mažoji bendrija Meilės Chrestomatija

2986

Kosmos theatre

Viešoji įstaiga

Gatvės spektaklis „AMIPM“ (alternatyvios
miesto istorijos paralelus muziejus)

Teatras

2987

Nematerialaus turto fondas

Asociacija

Modernus gyvenimas istoriniuose pastatuose

Kultūros paveldo projektai

2988

Laužyk

Mažoji bendrija Paleisti

2989

HAI institutas

2990

Šokančio ruonio kompanija

2991

Revivo Images

2992

Radijo Vilnius

2993

Studija „Versus“

2994

Bendri Reikalai

Muzikinio albumo „Blaško vėjai“ įrašai,
audiovizualinio turinio kūrimas, leidyba ir sklaida
Avangardinės poezijos interpretacijos „Glūdi
liūdi“
Aleknaičių bendruomenės šiuolaikinio meno
edukacijos ir kūrybingumo dirbtuvių programa
AKMENĖ TAVO AKIMIS: Kūrybinės kino dirbtuvės
jaunimui

Uždaroji akcinė Intuityvios estetikos metodo pritaikymas IT
bendrovė
srities jaunų specialistų kūrybingumo ugdymui
Šokio spektaklio „Lonely planet“ sukūrimas ir
Viešoji įstaiga
premjeros
Kuruotų skaitmeninių vaizdų atviram naudojimui
Viešoji įstaiga
platforma www.revivoimages.com: dirbtinio
intelekto ir minios paslaugų pritaikymas
Pirmos lietuviškos tarptautinės internetinės
radijo stoties „Radio Vilnius“ programos
Viešoji įstaiga
sudarymas ir „Vilnius Records“ muzikos įrašų
leidyba
Deivido Preišegalavičiaus pjesių knygos
Viešoji įstaiga
„Begalinės kišenės“ leidyba
Viešoji įstaiga

ANDEditions internetinis aukcionas

Muzika
Literatūra
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
iniciatyvos
TKR Šiaulių apskrities prioritetas: kūrybinės
inovacijos
Muzika
TKR Kauno apskrities prioritetas: kultūros
paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo
didinimas
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Architektūra
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
TKR Utenos apskrities prioritetas: kultūrinių
inovacijų partnerystė
TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
Dailė
Šokis

Tarpdisciplininis menas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Šokis
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

Muzika

Teatras
Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

2995

Vilniaus miesto muziejus

Viešoji įstaiga

Konfliktiškos po-sovietinės viešosios erdvės:
susikalbėjimo modelio konstravimo dirbtuvės

Tarpdisciplininis menas

2996

Marginalia

Viešoji įstaiga

Michaelos Meise ir Tomasz Kowalski paroda

Tarpdisciplininis menas

2997

Jonavos rajono savivaldybės
kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis festivalis
„SUTARYSMA“

TKR Kauno apskrities prioritetas: gyventojų
įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą
didinimas

2998

No Shoes teatras

2999

Žongliravimo menas

3000

Vilkaviškio kultūros centras

3001

Šiuolaikinio meno centras

3002

Vieno aktoriaus teatras

Viešoji įstaiga

Ak, ponios ir ponai...

Teatras

3003

Kauno menininkų namai

Biudžetinė
įstaiga

Nepadorūs vakarai

Tarpdisciplininis menas

3004

Degu

Viešoji įstaiga

Šokio projekto ATVANGA II sukūrimas ir
pristatymas

Šokis

3005

Lietuviškos pirties akademija

Viešoji įstaiga

Šiuolaikinės lietuviškos pirties kokybės gerinimas Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

3006

Kosmos theatre

Viešoji įstaiga

Kosmos theatre LAB'21

Teatras

3007

Šou imperija

Viešoji įstaiga

Tarptautinis festivalis „Džiazo dienos Tauragėje
2021“

Muzika

3008

Marijampolės krašto ir
Prezidento Kazio Griniaus
muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Bulotų namų ekspozicijos papildymas
interaktyviu turiniu

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų
kūrimas

3009

RAION Production House

Viešoji įstaiga

Skaitymai „Amerikiečių Pjesės“

Teatras

3010

Palangos gatvės radijas

Viešoji įstaiga

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos

3011

A. Žandario įmonė

Individuali
įmonė

3012

Susiję

Viešoji įstaiga

Balsai - radijo bendruomenės kūrybiškumo ir
socialinės integracijos projektas
Knygos G. Vincent „Gatvės muzikantai“ vertimas
ir leidyba
Jauni menininkai atviroje Europoje: tapatybės
sankirtos

3013

Slinktys

Asociacija

Terapinė knygos vaikams „Didelė maža širdis“

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

3014

Visagino kultūros centras

Biudžetinė
įstaiga

3015

Antžmogis

Viešoji įstaiga

Cirko ir motinystės projekto „Aš, Mama“
sukūrimas ir pristatymas
Spektaklio pagal Tennessee Williams pjesę
„Šauksmas“ sklaida Lietuvos miestuose

3016

Menu cechas

Viešoji įstaiga

Garsiniai peizažai

Muzika

3017

Bilietų nėra

Viešoji įstaiga

Žiūrėdama viena į kitą

Teatras

3018

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Biudžetinė
įstaiga

Projektas Knygos „Jonas Basanavičius,
„Medžiagos apie Bulgarijos sanitarinę
etnografiją. Lomo apskritis (1880–1889)“
vertimas ir leidyba

Kultūros paveldo projektai

3019

AP idėjos

Viešoji įstaiga

Virtuali meno degustacija vaikams

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

3020

Kalba muzika

Viešoji įstaiga

Laiko tyloje. Dailininkai Maziliauskai kuria gatvės Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
meną su Vėliučionių socializacijos centro vaikais bendruomenių iniciatyvos

3021

Play4n4

Viešoji įstaiga

3022

Dailininkų sąjungos fondas

Viešoji įstaiga

3023

Menų vektoriai

Viešoji įstaiga

Monospektaklio „Dulkėti veidrodžiai“ peržiūra
Mažoji bendrija Lietuvos regionų gimnazijose, bei pospektaklinė
diskusija - kūrybinės dirbtuvės
Šiuolaikinio cirko spektaklių vaikams sukūrimas
Viešoji įstaiga
ir sklaida
Biudžetinė
Festivalis „Mažinam atstumą“
įstaiga
Biudžetinė
ŠMC edukacijos programa studentams
įstaiga

www.elektroninesmuzikoskultura.lt platformos
sukūrimas ir išvystymas.
Skaitmeninė Lietuvos tekstilės menininkų erdvė
„ARS TEXTILES“
Uždaros teritorijos

Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra
Cirkas
TKR Marijampolės apskrities prioritetas:
kūrybinių iniciatyvų skatinimas
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Literatūra
Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra

Cirkas
Teatras

Muzika
Dizainas
TKR Klaipėdos apskrities prioritetas:
besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

3024

Berniukų ir jaunuolių choras
„Ąžuoliukas“

Viešoji įstaiga

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60
metų jubiliejaus koncertas

Muzika

3025

Europos parkas

Viešoji įstaiga

Europos parkui – 30

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

3026

Susiję

Viešoji įstaiga

Jauni menininkai atviroje Europoje: sinergija

Tarpdisciplininis menas

3027

Pasvalio krašto muziejus

Biudžetinė
įstaiga

Portretai

Tarpdisciplininis menas

3028

EGARTA

Viešoji įstaiga

Dzūkijos dailė 2021

3029

Gerų naujienų televizija

Viešoji įstaiga

Kultūros architektai

3030

Concert service

Viešoji įstaiga

Pianisto Raimundo Daugino autorinės kūrybos
albumo „For Friends“ muzikos aranžavimas,
įrašymas, prodiusavimas, albumo leidyba

Muzika

3031

Menų Fabrikas

Viešoji įstaiga

Open gallery „Bunda“

Tarpdisciplininis menas

3032

Mažoji teatro akademija

Viešoji įstaiga

Vizualinis jaunuolių spektaklio įgyvendinimas

Tarpdisciplininis menas

3033

Saksofono pasaulis

Mažoji bendrija

Europietiško džiazo populiarinimo koncertų
ciklas

Muzika

3034

Laimingas žmogus

Viešoji įstaiga

Lydėtuvės

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros
startuoliai

3035

Revivo Images

Viešoji įstaiga

Kuruotų skaitmeninių vaizdų atviram naudojimui
platforma www.revivoimages.com: kūrybinių
Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika
industrijų pavyzdinių darbų surinkimas

3036

Aidija

Viešoji įstaiga

Dedikacija Čiurlioniui

Muzika

3037

Kauno menininkų namai

Biudžetinė
įstaiga

Kauno menininkų namams - 50

Tarpdisciplininis menas

3038

Marginalia

Viešoji įstaiga

„Echopraksija“: performansas, videokūrinys ir
paroda

Tarpdisciplininis menas

3039

Aleknaičių bendruomenė

Asociacija

10:01 DANCE STORY

Tarpdisciplininis menas

3040

Eškelita

Mažoji bendrija Muzikinis klipas „Beržas“

3041

Užiateka

Mažoji bendrija

3042

Baltika-Baltijos istorijos

Asociacija

3043

Kaunas 2022

Viešoji įstaiga

3044

Kino aljansas

3045

Artkomas

3046

Lietuvos šokio informacijos
centras

3047

Greta Garbo

3048

Lietuvos šokio informacijos
centras

3049

Greta Garbo

„Kultūriniai tranzitai“ - edukacinė kultūros
platforma
Istorinės J. Žemaičio atminties išsaugojimui
skirtos neofreskos Kaune nutapymas ir projekto
sklaida Italijoje ir Lietuvoje

TKR Alytaus apskrities prioritetas: profesionalios
kūrybos skatinimas ir sklaida
TKR Panevėžio apskrities prioritetas: Panevėžio
regiono kultūros ir meno skatinimas

Muzika
Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos
Dailė

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
Europos šalių kino forumas SCANORAMA
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Meno ir kultūros kūrėjų miestų tinklas „Creart 2“ Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
Kaune (Creart. Network of Cities for Artistic
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
Creation 2.0)
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
„Aerowaves“ Lietuvoje
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Uždaroji akcinė
European Film Challenge
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
bendrovė
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
„circusnext“ Lietuvoje
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Uždaroji akcinė Europos filmų platinimas Lietuvoje (Automatinė
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
bendrovė
schema)
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Modernism for the future 360/365 [MoFu
360/365]

3050

Vilniaus universitetas

3051

NIEKO

3052

„Skalvijos“ kino centras

3053

Meno avilys

3054

Vilniaus rotušė

3055

Menininkų grupė „Žuvies
akis“

3056

Lietuvos šokio informacijos
centras

3057

Lietuvos šokio informacijos
centras

3058

Kauno bienalė

3059

Alytaus miesto teatras

3060

Vilniaus teatras „Lėlė“

3061

Tag of Joy

3062

Kauno miesto savivaldybės
Vinco Kudirkos viešoji
biblioteka

3063

Travolta

3064

Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus

3065

Lietuvos leidėjų asociacija

3066

Kaunas 2022

3067

Kino centras „Garsas“

3068

Kaunas 2022

3069

Vilniaus universitetas

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Eodopen – ebooks-on-demand-network opening
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
publications for European netizens
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Mažoji bendrija Neolithic
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Europietiškų filmų vaikams ir jaunimui
Viešoji įstaiga
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
platinimas 2021 m.
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
MOVING CINEMA
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Women Equal Share Presence in the Arts and
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Creative Industries / Lygiateisis moterų
Viešoji įstaiga
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
dalyvavimas meno ir kūrybinėse industrijose
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
(Wom@rts)
"Supporting and Promoting Arts in Rural
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Settlements in Europe (SPARSE)" arba "Menų
Asociacija
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
parama ir sklaida Europos regioninėse
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
vietovėse" (III-ieji metai)
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Bendradarbiavimo projektas „Big Pulse Dance
Viešoji įstaiga
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
Alliance“
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
Bendradarbiavimo projektas „The Sphere“
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
MagiC Carpets
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Biudžetinė
Žmonių galia partnerystėje (People Power
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įstaiga
Partnership)
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Biudžetinė
Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikų platforma Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įstaiga
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Uždaroji akcinė
The Find (liet. Atradimas)
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
bendrovė
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Europos „Emocijų bibliotekos“: naujas būdas
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Biudžetinė
pritraukti auditorijas ir palaikyti socialines
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įstaiga
transformacijas Europoje
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Uždaroji akcinė Animacinių, vaidybinių ir dokumentinių filmų
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
bendrovė
visai šeimai platinimas
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Biudžetinė
Iš sudėtingos praeities link bendros ateities
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įstaiga
(From Complicated Past Towards Shared Future)
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Asociacija
Kultūros įvairovė literatūros vertimuose (SIDT)
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Europos atvirų erdvių meno akademija:
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
dalyvavimo mokykla (angl. European Outdoors Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
Arts Academy: School of Participation)
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Biudžetinė
Kino pamoka
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įstaiga
2014 – 2020“, paprogramėje „Media“
Pasirengimas Kaune vyksiančiai bienalės
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
OSTRALE parodai ir seminarui asmenų su negalia Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
įtraukties tema
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Viešoji įstaiga
Identity on the Line
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Viešoji įstaiga

3070

Lietuvos tarpdisciplininio
meno kūrėjų sąjunga

Asociacija

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos
dalyvavimas tarptautiniame tinkle „Artist-Run
Network Europe“

3071

A-ONE FILMS BALTIC, VšĮ

Viešoji įstaiga

Europietiškų filmų platinimas Lietuvoje 2021 m.

3072

Lietuvos dailininkų sąjunga

Asociacija

Dalyvavimas tarptautiniame kultūrinio
mobilumo projekte „Common Ground“

3073

Kino pavasaris

Viešoji įstaiga

2021 m. Vilniaus tarptautinis kino festivalis
„Kino pavasaris“ Vilniuje ir Lietuvos regionuose

3074

Raudonos nosys Gydytojai
klounai

Asociacija

Klounavimas jungia mus - ClowNexus

3075

Vilniaus dailės akademija

Viešoji įstaiga

4K 2021: nuo konflikto iki konsensuso per
kūrybiškumą ir kultūrą

3076

KINTAI ARTS

Viešoji įstaiga

MArteLive Creativity „on air“

3077

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius

Asociacija

EU fotografijos platformos Parallel (4 ciklas)
finansavimas

3078

Poetinis Druskininkų ruduo

Asociacija

Festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“
dalyvavimas poezijos platformoje VERSOPOLIS

3079

Europos kinas

Uždaroji akcinė
Filmų platinimas Lietuvoje 2021 m.
bendrovė

3080

Rupertas

Viešoji įstaiga

Kam rūpi?

3081

Lietuvos fotomenininkų
sąjungos Kauno skyrius

Asociacija

„Moters darbas“ (A Woman’s Work)

3082

Kultūros centras Loftas

Viešoji įstaiga

Spaudos ir rezultatų pristatymo darbai

3083

Menų Fabrikas

Viešoji įstaiga

Power People Partnership (PPP) Lietuva 2021
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Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
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Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“
Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas
Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa
2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“

