
Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo juridinis 

statusas
Projekto pavadinimas Sritis/ Programa

1 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Biudžetinė įstaiga
„Lietuviškų laikrodžių aukso amžius – nuo LDK Didžiųjų 

Kunigaikščių iki ATR Karalių“ mobili paroda

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

2 Molėtų krašto muziejus Viešoji įstaiga
Paroda „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“ 

Alantos dvare

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

3 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Gyvenimas klajonėse
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

4 Ukmergės kraštotyros muziejus Biudžetinė įstaiga Paroda „Ukmergės miesto raida: archeologinių tyrimų radiniai“
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

5 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga
Tarptautinės parodos „Kuršo ir Žiemgalos Kunigaikštystė ir 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1561–1795“ sklaida

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

6 Anykščių menų centras Biudžetinė įstaiga Dovydo žvaigždės šviesa – (ne)pamiršta
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

7 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Biudžetinė įstaiga
Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis 

sąjūdis“ turas po Žemaitiją

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

8 Šiaulių „Aušros“ muziejus Biudžetinė įstaiga Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

9 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Biudžetinė įstaiga

Keliaujanti paroda „Lituanika: svajoti ir nugalėti“, skirta 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-

mečiui

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

10 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Biudžetinė įstaiga
Paroda „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ skirta                                

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

11
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 

muziejus
Biudžetinė įstaiga

Parodos „ARNO FUNKcionalizmas“ pristatymas ir sklaida 

regionuose

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

12 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Biudžetinė įstaiga Keliaujanti paroda  „Klajojančios žvaigždės“
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

13 Stasio Eidrigevičiaus menų centras Biudžetinė įstaiga Stasio Eidrigevičiaus kūrybos sklaida 2023
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

14 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Biudžetinė įstaiga
Nomedos ir Gedimino Urbonų instaliacijos „Ateities sala“ 

pristatymas Juodkrantėje

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

15 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga
Parodos „KovotoJOS XIX-XX“ pristatymas Zarasų krašto 

muziejuje

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

16 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Biudžetinė įstaiga Parodų ciklas „Šalčios žemė: praeitis atverta ateičiai“
Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

17 Krepšinio namai Viešoji įstaiga

Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje.

Nepriklausomos Lietuvos krepšinio istorijos raida ir pirmosios 

istorinės pergalės

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

18 Lietuvos liaudies buities muziejus Biudžetinė įstaiga
Keliaujanti paroda keliaujančią parodą                                      

„Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): 

Muziejų kolekcijų mobilumas

Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): Muziejų kolekcijų 

mobilumas

   2023 m. 

EKSPERTINIAM VERTINIMUI TEIKIAMOS PARAIŠKOS


