
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS 

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, 

BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ (5 FINANSUOJAMA VEIKLA) PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2023 METAIS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. 1LKT-160(1.2) 

Vilnius 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos 

įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos kultūros tarybos 

administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Gairės), 47–51, 56 ir 57 

punktais, Gairių 8 priedo „Programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) 

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

išvadas (2022 m. lapkričio 4 d. Ekspertų darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-71(1.7)), 

n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 5 finansuojamos 

veiklos „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto 

pavadinimas 

Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  
Lietuvos 

nacionalinis 

dailės muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Dovana Lietuvai: 

Jurgio 

Mikševičiaus 

kūrybos 

sugrįžimas į 

tėvynę 

90,33 11 100,00  

1.2.  
Lietuvos 

nacionalinis 

dailės muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Menininkės 

Aleksandros 

Kašubos (1923-

2019) kūrybinio 

palikimo paieška 

ir darbų 

sugrąžinimas į 

Lietuvą 

88,66 7 000,00  

1.3.  
Kupiškio 

etnografijos 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Palėvenės 

dominikonų 

vienuolynas 

87,00 9 000,00  



1.4.  
Kauno miesto 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinis 

Baltijos šalių 

styginių 

skambinamųjų 

instrumentų 

tyrinėtojų 

simpoziumas 

85,99 16 000,00  

1.5.  
Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugija 

Asociacija 

Biržiškos 

skaitymai'23: ant 

infodemijos 

bangos 

80,34 9 000,00  

1.6.  
Lietuvos 

literatūros ir 

meno archyvas 

Biudžetinė 

įstaiga 

Pietų Afrikos 

Respublikos 

lietuvių ir žydų 

kilmės asmenų iš 

Lietuvos archyvų 

paieška, priežiūra, 

sklaida, tyrimai ir 

sugrąžinimas 

78,68 7 500,00  

1.7.  
Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Dailininko 

Ludolfo Liberto 

kūrybos tyrimai 

74,66 9 500,00  

1.8.  

Nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

Didžiosios 

Kunigaikštystės 

valdovų rūmai 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinė 

mokslinė 

konferencija 

„Karyba tarp 

Baltijos ir 

Juodosios jūrų“ 

71,67 20 000,00  

1.9.  

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

Biudžetinė 

įstaiga 

Istorinis šaltinis 

užsienio archyve. 

Dokumentų 

surinkimas, 

vertimas ir 

išleidimas: 

Lietuvos kultūrinis 

ir politinis 

gyvenimas 

Tadeuszo 

Katelbacho 

raportuose 

71,34 16 000,00  

1.10.  

Apskričių 

Viešųjų 

Bibliotekų 

Asociacija 

Asociacija 

Bibliotekos 

vaidmuo stiprinant 

demokratinę 

visuomenę: 

Lietuvos ir 

Ukrainos 

bibliotekų forumas 

70,33 14 000,00  



1.11.  
Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugija 

Asociacija 

Nacionalinė 

Lietuvos 

bibliotekų savaitė: 

Kartu įveikiant 

krizes 

69,00 6 000,00  

1.12.  

Vilniaus 

memorialinių 

muziejų 

direkcija 

Biudžetinė 

įstaiga 

IV  „Beatričės 

namai ant ratų“ 

maršrutas „Su 

dainomis pas 

senjorus“ 

66,66 3 500,00  

1.13.  

Lietuvos 

savivaldybių 

viešųjų 

bibliotekų 

asociacija 

Asociacija 

Bibliotekų 

pokyčių 

evoliucija: 

tarptautinis 

tarpinstitucinis 

dialogas „Nauja 

patirtis“ 

64,67 5 000,00 

Išlaidos, nurodytos         

1.1, 1.2 sąmatos 

eil. 

IŠ VISO:  133 600,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis 

finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 5 finansuojamos 

veiklos „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektų įgyvendinimui:  

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Maironio lietuvių literatūros 

muziejus 

Biudžetinė 

įstaiga 

Kultūros sinergija: Lietuva 

Argentinoje - ir atvirkščiai 
63,32 

2.2.  
Kauno regioninis valstybės 

archyvas 

Biudžetinė 

įstaiga 

Tarptautinė konferencija „Archyvai 

ir archyvarai dabarties iššūkių 

akivaizdoje“ 

49,33 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 

13 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos sutarties formos egzempliorius. Projekto vykdytojui nepateikus sutarties per 

nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas finansavimas projektui neskiriamas. 

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos 

projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje. 

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

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 

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

Tarybos pirmininkė                                    Asta Pakarklytė 


