LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBEI REIKŠMINGŲ SUKAKČIŲ MINĖJIMO PROJEKTŲ
DALINIO FINANSAVIMO IŠ 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
2019 m. balandžio 3 d. Nr. ĮV-251
Vilnius
Vadovaudamasis Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų
dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ĮV-388 ,,Dėl Istorinės atminties išsaugojimo
iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių,
paraiškos, sutarties, sąmatos, įvykdymo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių
dokumentų sąrašo bei leidinio perdavimo-priėmimo akto formų patvirtinimo“, 20 punktu ir
atsižvelgdamas į Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos, sudarytos

Lietuvos

Respublikos kultūros ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-358 ,,Dėl valstybei
reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos sudarymo“, 2019 m. kovo 8 d. rekomendacijas (protokolas
Nr. VM-2):
1. S k i r i u dalinį finansavimą iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
biudžeto lėšų (priemonė 01.008.03.01.01):
1.1. VšĮ ,,Raudondvario dvaras“ projektui ,,Draminė pjesė ,,Žodžio vakaras. Naujalis
kitai“ 20000 Eur;
1.2. VšĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų projektui ,,Chorinės
muzikos koncertų ciklas ,,Vasaros naktys“ 2000 Eur;
1.3. Telšių

rajono

savivaldybės Karolinos

projektui ,,Teatralizuotas literatūrinis

Praniauskaitės viešosios bibliotekos

vakaras ,,Juozas Tumas-Vaižgantas − vienas ryškiausių

lietuvių rašytojų“ 2700 Eur;
1.4. Nacionalinio Kauno dramos teatro projektui ,,Literatūrinis vakaras-koncertas,
skirtas Vaižganto jubiliejui“ 15000 Eur;
1.5. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos projektui ,,Vaižganto kūrinių
garsinių knygų kūrimas ir talpinimas skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo portale
www.epaveldas.lt“ 2030 Eur;
1.6. VšĮ ,,Atrask Raseinius“ projektui ,,Tarptautinė konferencija ,,Švč. Mergelės
Marijos kultas Žemaitijoje“ 5000 Eur;

1.7. VšĮ ,,Pro partners“ projektui ,,Žemaičių kongreso parengiamieji darbai“ 4000 Eur;
1.8. Šilalės kraštiečių draugijos projektui ,,N. Vėliaus ir L.R.Ivinskio pažintinio
šimtmečio kelio Gulbinų k. Šilalės rajone informacinė sistema“ 5000 Eur;
1.9. VšĮ leidyklos ,,Odilė" projektui ,,V. Daujotytės knygos ,,Žemaitė: gyvenimo
gramatika“ leidyba“ 4900 Eur;
1.10. VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ projektui ,,Dokumentinė
apybraiža A. Savicko 100-osioms gimimo metinėms paminėti, darbinis pavadinimas ,,Sujungęs
amžius“ 10000 Eur;
1.11.

VšĮ

Savicko

paveikslų

galerijos

projektui

,,Monografija

,,Augustinas

Savickas.1919-2012“ 11380 Eur;
1.12. VšĮ Savicko paveikslų galerijos projektui ,,Atminimo lentos, skirtos Augustino
Savicko atminimui įamžinti Trakų mieste, projektiniai darbai“ 1500 Eur;
1.13. VšĮ ,,Religinės muzikos centras“ projektui ,,Literatūrinių-muzikinių renginių
ciklas ,,Fides ex auditu“, skiriamas Jėzuitų misijos Lietuvoje metams paminėti“ 10000 Eur;
1.14. Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektui ,,Kilnojamoji paroda ,,laikinosios
sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ 7000 Eur.
2. P a v e d u:
2.1. Kultūrinės edukacijos politikos grupei parengti Istorinės atminties išsaugojimo
iniciatyvas įgyvendinančio projekto dalinio finansavimo sutartis su šio įsakymo 1.1 – 1.13
papunkčiuose nurodytais projektų vykdytojais;
2.2. šio įsakymo 1.1 – 1.13 papunkčiuose nurodytų projektų vykdytojų finansavimą
vykdyti tik pateikus Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančio projekto dalinio
finansavimo sutartis ir projektų išlaidų sąmatas;
2.3. Strateginio ir finansų valdymo skyriui patikslinti Kultūros ministerijos tiesioginio
reguliavimo sričiai priklausančios biudžetinės įstaigos, nurodytos šio įsakymo 1.14 papunktyje,
programų sąmatą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kultūros ministras
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