
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL 2009 M. REGIONŲ KULTŪROS PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO 
 

                                                    2009 m. vasario 20 d. Nr. ĮV-80 
Vilnius 

 
Vykdydamas Regionų kultūros projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 

ĮV-564 (Žin., 2008, Nr.133-5152), 17 punktą ir atsižvelgdamas į Regionų kultūros projektų rėmimo 

ekspertų komisijos rekomendacijas (Regionų  kultūros  projektų  rėmimo   ekspertų   komisijos 

2009 m. vasario 12  d.  posėdžio protokolas  Nr. 5): 

1. S k i r i u  2009 m. valstybės biudžeto lėšas iš dalies finansuoti šiems regionų 

kultūros projektams: 

Eil. 
Nr.  Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas 

Skirta 
suma 
litais 

1.1. Alytaus rajono Daugų kultūros 
centras 

Dzūkijos regiono folkloro ansamblių 
keturių metų laikų ciklo festivalis „Dzūkų 
krašto tradicijų lobį – ainiams perduot, 
išsaugot norim“ 

3000 

1.2. Asociacija „Bardų klubas“ XV-oji dainuojamosios poezijos šventė 
„Šaltinis 2009“ 2000 

1.3. Akmenės rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Regioninis tautinių šokių festivalis „Šokių 
siautulys“, skirtas Lietuvos 1000-mečiui 
paminėti 

3000 

1.4. 
Akmenės rajono savivaldybės 
Papilės kultūros ir laisvalaikio 
centras 

Teatralizuotas literatūrinis sambūris 
„Sugrįžimai į Paragius“ 3000 

1.5. Anykščių kultūros centras  Dainuok, širdie, gyvenimą 
 4000 

1.6. Anykščių kultūros centras  

Jaunimo alternatyvios muzikos festivalis- 
judėjimas „Tūkstantis garsų gyvai...“, 
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimui 

6000 

1.7. A. Baranausko ir A. Vienuolio- 
Žukausko memorialinis muziejus 

„Ir šiandien tebežymu, kad pilies būta...“ 
(A. Vienuolis) 6000 

1.8. Alytaus kraštotyros muziejus  Stepių raitelių palikuonys Dzūkijoje 
 3000 
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1.9. Jono Basanavičiaus sodyba-
muziejus 

Medžio skulptorių pleneras „Ąžuolyno 
20-metis medyje ir širdyje“ 4000 

1.10. Birštono kultūros centras Vaikų ir jaunuolių tautinių šokių festivalis 
„Jievaro tiltas“ 3000 

1.11. Birštono kultūros centras Rojaus obuoliukai 
 2000 

1.12. Birštono viešoji biblioteka Stanislovo Moravskio kūrybinio palikimo 
sklaida Lietuvoje 6000 

1.13. Druskininkų kultūros centras Dzūkijos tautinio šokio festivalis - 
konkursas Druskininkuose 3000 

1.14. Dusetų dailės galerija Paroda - konkursas „Žirgas dailėje“ 
 3000 

1.15. Gelgaudiškio kultūros centras  Dvarų tiltai 
 4000 

1.16. Ylakių kultūros centras 
Orkestrų festivalis, skirtas kompozitoriaus 
Broniaus Jonušo 110-osioms gimimo 
metinėms 

3000 

1.17. Elektrėnų kultūros centras Sakralinės muzikos koncertų ciklas 
bažnyčiose 3000 

1.18. Jurbarko kultūros centras Tūkstantmečio sutartinė – Europos 
bičiuliams 5000 

1.19. Jurbarko kultūros centras VI-asis sakralinės muzikos festivalis „Te 
deum laudamus“ 2009 4000 

1.20. Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejus Sidabrės piliai – 720 metų 1300 

1.21. Jonavos rajono savivaldybės 
teatras 

Tarptautinis mėgėjų teatrų forumas 
„Aidas-2009“, skirtas kraštiečio 
dramaturgo R. Samulevičiaus atminimui 
bei Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimui 

5000 

1.22. Jonavos rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Tarptautinis meno forumas „Homo 
ludens“ 4000 

1.23. Jonavos rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Tarptautinis dailininkų tapybos pleneras 
„Dėmės“ 4000 

1.24. Kauno miesto savivaldybės V. 
Kudirkos viešoji biblioteka 

XV tarptautinė tradicinė Knygos šventė 
„Laikas gyvena knygose“ 3000 

1.25. Kauno rajono Neveronių 
kultūros centras 

Kūrybinis – mokomasis seminaras 
„Sakmių ir legendų pasaulyje“ 
 

3000 

1.26. Kalvarijos savivaldybės kultūros 
centras Teatras šimtmečio vygėj 3000 

1.27. Kelmės kultūros centras XXIX tradicinė liaudies meno šventė 
 6000 

1.28. Kėdainių kultūros centras Regioninė liaudiškos muzikos kapelų 
šventė „Čiulba lakštingėlė“ 3000 

1.29. Kėdainių kultūros centras Tautinių šokių festivalis „Kaziūnės 
suktinis“ 2000 

1.30. Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras Meno kiemas tavo kieme 4000 
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1.31. Klaipėdos miesto chorinė 
bendrija „Aukuras“ 

Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų 
Kalėdinių giesmių festivalis 4000 

1.32. Klaipėdos miesto chorinė 
bendrija „Aukuras“ 

XVII tarptautinis Stasio Šimkaus chorų 
konkursas 6000 

1.33. Klaipėdos miesto dailės klubas 
„Guboja“ Tarptautinis pleneras Orvidų sodyboje V 4000 

1.34. Kretingos Pranciškoniškojo 
jaunimo tarnyba Šlovinimo stovykla jaunimui 4000 

1.35. Kretingos rajono kultūros centras 14-asis KAUKUTIS – teatrinio meno 
festivalis 5000 

1.36. Kretingos rajono kultūros centras Kretingos kojūkininkų trupės spektaklis 
„Skrydis virš lizdo“ 6000 

1.37. Kretingos muziejus Dvaro šventė 2009 
 5000 

1.38. Kupiškio krašto žmonių su 
negalia sąjunga Neįgaliųjų meninės saviraiškos ugdymas 3000 

1.39. Kupiškio rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka Kūrybinė brolystė 2000 

1.40. Lazdijų kultūros centras Tarptautinis dainuojamosios poezijos 
festivalis „Paribys 2009“ 5000 

1.41. Lietuvos bibliotekininkų draugija
Lietuvos bibliotekų regioniniai veiklos 
prioritetai Europos Sąjungos kultūros 
politikos kontekste 

5000 

1.42. Lietuvos liaudies kultūros 
centras  

Šimtakojo kūrybinė stovykla laboratorija 
2009 4000 

1.43. Lietuvos liaudies kultūros 
centras Atspindžiai – 2009 7000 

1.44. Lietuvos liaudies kultūros 
centras Baltijos rampa 8000 

1.45.      Lietuvos savivaldybių asociacija Auksinės krivulės 2009 m.laureatų 
apdovanojimas 1700 

1.46. Liudviko Rėzos kultūros centras Folkloro šventė „Pūsk, vėjuži“ 
 2000 

1.47. Mažeikių rajono savivaldybės 
kultūros centras Amžių tiltas 10 000 

1.48. Mažeikių rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Liaudiškos muzikos kapelų šventė 
„Jurginės 2009“ 3000 

1.49. Molėtų kultūros centras Tarptautinis liaudiškos muzikos  ir 
tautinių šokių festivalis „Ežerų sietuva“ 3000 

1.50. Pagėgių savivaldybės kultūros 
centras 

Respublikinis vyresniojo amžiaus žmonių 
tautinių šokių festivalis „Pynimėlis“ 
 

2000 

1.51. Panevėžio kraštotyros muziejus 

Kultūros istorijos konferencija „Iš 
Panevėžio praeities: prie Lietuvos 
tūkstantmečio slenksčio“ ir knygos 
leidyba 

3000 

1.52. Panevėžio kraštotyros muziejus 
Valerijonas Straševičius ir jo vabzdžių 
kolekcija 
 

3000 
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1.53. 
Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės – Bitės viešoji 
biblioteka  

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 
rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros 
paveldo saugyklose 

4000 

1.54. Panevėžio kolegija 
X-asis tarptautinis vargonų muzikos 
festivalis, skirtas čekų muzikui, 
pedagogui, vargonininkui R. Lymanui 

4000 

1.55. Panevėžio lėlių vežimo teatras Profesionalus lėlių teatras – vaikams ir 
jaunimui 4000 

1.56. Koncertinė įstaiga „Panevėžio 
garsas“ 

Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato 
regioniniai turai 6000 

1.57. Panevėžio bendruomenių rūmai XII Panevėžio apskrities meno šventė 
 10 000 

1.58. 
Panevėžio rajono Velžio 
seniūnijos Šilagalio kultūros 
centras 

Festivalis „Mažasis čempionatas“ 2000 

1.59. Panevėžio rajono Miežiškių 
seniūnijos  kultūros centras 

Edukacinis projektas ir respublikinė 
duonos kepėjų šventė „Visur duona su 
pluta“ 

3000 

1.60. Pasvalio kultūros centras „Lioj šokėja, lioj trinkėja“ 
 2000 

1.61. Pasvalio krašto muziejus Pamoka - ekskursija „Žiemgaliai sugrįžta į 
Žiemgalą“ 3000 

1.62. Plungės rajono savivaldybės 
kultūros centras 

11-asis tarptautinis pučiamųjų orkestrų 
festivalis 6000 

1.63. Plungės rajono savivaldybės 
kultūros centras II – oji tarptautinė trombonų šventė 2000 

1.64. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centras 

6-asis respublikinis pagyvenusių žmonių 
tautinių šokių kolektyvų festivalis - 
konkursas „Revuona“ 

2000 

1.65. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centras 4-asis klojimų teatro festivalis „Vėtrungė“ 2000 

1.66. Rašytojo Thomo Manno 
memorialinis muziejus 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Identiteto lūžiai XX amžiuje: Rytų 
Prūsija – Mažoji Lietuva (Prūsų Lietuva)“ 

3000 

1.67. Radviliškio miesto kultūros 
centras 

Garbaus amžiaus žmonių tautinių šokių 
kolektyvų festivalis „Ir ne tik iš Lietuvos“ 4000 

1.68. Raseinių rajono kultūros centras Tarptautinis chorinės muzikos festivalis 
„Dainuojam Maironiui“ 4000 

1.69. Rietavo savivaldybės kultūros 
centras 

Respublikinė kaimo kapelų ir folklorinių 
ansamblių šventė „Subatvakaris“ 3000 

1.70. 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka 

XII – oji Aukštaitijos regiono lėlių teatrų 
šventė „Kai atgyja lėlės“ 2000 

1.71. Rokiškio kultūros centras Teatrų šventė, skirta Rokiškio liaudies 
teatro 50 – mečiui 4000 

1.72. Rokiškio kultūros centras Aukštaitijos kaimo kapelų šventė 
„Kaziuko armonika“ 2000 

1.73. Rokiškio krašto muziejus Aukštaitijos vaikų ir jaunimo šventė 
„Kalėdų žvaigždės“ 3000 
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1.74. Šalčininkų rajono savivaldybės 
kultūros centras Folkloro festivalis „Daina prie Šalčios“ 3000 

1.75. Šalčininkų rajono savivaldybės 
kultūros centras Žolinė 2000 

1.76. Šakių rajono Sintautų kultūros 
centras Sinta – 1 3000 

1.77. Šiaulių „Aušros“ muziejus 
Leidinys „Grafai Zubovai Lietuvoje ir 
Latvijoje. Parodos katalogas ir mokslinių 
straipsnių rinkinys 

4000 

1.78. Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešoji biblioteka 

Regioninė televizijos laida „Kultūros 
SPA“ 5000 

1.79. Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešoji biblioteka Senosios literatūros sugrįžimai 5000 

1.80. Šiaulių miesto kultūros centras Tegul mūsų dainos skamba mylimoj 
Tėvynėj 13 000 

1.81. Šiaulių miesto kultūros centras 
Regioninė liaudiškos muzikos kapelų ir 
liaudies muzikantų šventė „Subatėlės ilgai 
laukus“ 

2000 

1.82. Šiaulių rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Respublikinė šventė „Kazimieros 
Kymantaitės šimtmetis, prasidėjęs 
Kuršėnų mieste prie Ventos“ 

4000 

1.83. Šilalės rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Respublikinis akustinės muzikos festivalis 
„Akustinė gaida - 2009“ 2000 

1.84. Šilalės rajono savivaldybės 
kultūros centras Medvėgalio menų festivalis 4000 

1.85. 
Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešoji 
biblioteka 

Žinių ir kūrybos atodangos 2000 

1.86. Širvintų rajono savivaldybės 
kultūros centras Armonikininkų  šventė 3000 

1.87. Telšių rajono savivaldybės 
kultūros centras 

Telšių rajono meno kolektyvų dainų 
šventė „Aš čia – gyva“ 8000 

1.88. Telšių rajono Luokės seniūnijos 
kultūros centras Blindos polka 4000 

1.89. Tytuvėnų kultūros centras Nacionalinė tradicinė šventė „Linas - 
2009“ 3000 

1.90. Trakų rajono kultūros rūmai Vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrų 
festivalis „Dūdų griausmas“ 5000 

1.91. Trakų rajono kultūros rūmai Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis 
„Kanapė - 2009“ 3000 

1.92. Trakų rajono Rūdiškių muzikos 
mokykla 

Jaunas folkloras arba fantazija folkloro 
pagrindu 3000 

1.93. Trakų Vokės bendruomenės  
kultūros centras Menininkų plenerai „Menas paveldui“ 3000 

1.94. Ukmergės kultūros centras Tarptautinė vaikų ir jaunimo teatrų šventė 
– laboratorija „Nenuoramos“ 3000 

1.95. Ukmergės kultūros centras 
Tarptautinė kamerinių ir vokalinių 
ansamblių šventė – konkursas „Šventosios 
gaida“ 

2000 
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1.96. Ukmergės kraštotyros muziejus 
Muzikinių lietuvių liaudies instrumentų 
gaminimas ir muzikavimo tradicijos 
Aukštaitijos regione 

7000 

1.97. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 
biblioteka 

Renginių ciklas „Pažinti. Atminti. Skleisti. 
Poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui – 90“ 2000 

1.98. Varėnos rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka 

Penkioliktoji kūrybos šventė „Poezijos 
pavasarėlis 2009“ 3000 

1.99. Varėnos kultūros centras Tautinių šokių šventė „Šokių pynė“ 
 2000 

1.100. Varėnos kultūros centras Provincijos dainuojamosios poezijos 
festivalis „Dainuojančios bitės“ 2000 

1.101. Varėnos kultūros centras Margionių klojimo teatro 80-metis 
 2000 

1.102. Varėnos kultūros centras Lietuvos armonikininkų šventė - 
varžytuvės „Armonikaicis - 2009“ 3000 

1.103. Vievio kultūros centras Chorų festivali-konkursas „Mūsų dainose“ 
 13 000 

1.104. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
Literatūrinis A. Puškino 
muziejus 

Devintasis moksleivių meninės 
saviraiškos konkursas „Mano Aleksandras 
Puškinas“ 

2000 

1.105. 
Viešoji įstaiga kultūros ir 
švietimo centras Vilniaus 
mokytojų namai 

Tarptautinio dainuojamosios poezijos 
festivalio „Tai aš“ koncertai Lietuvoje 4000 

1.106. Vilniaus miesto savivaldybės 
Grigiškių kultūros centras Tautų vaivorykštė 2000 

1.107. Viešoji įstaiga  Kultūros centras 
„Garsas“ 

Filmų festivalis „Aš + miestas ═ kinas 
2009“ 5000 

1.108. Viešoji įstaiga „Bardai.lt“ 
Nacionalinis dainuojamosios poezijos 
festivalis „Purpurinis vakaras“ 
Anykščiuose 

5000 

1.109. 
Viešoji įstaiga „Lietuvos tautinių 
mažumų folkloro ir etnografijos 
centras“ 

IV tarptautinis folkloro festivalis 
„Pokrovskije kolokola“ 3000 

1.110. Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“ 

Tęstinis šiuolaikinės profesionaliosios 
lietuvių literatūros sklaidos Lietuvos 
regionuose projektas „Gyvoji knygos 
versmė“ 

4000 

1.111. Viešoji įstaiga „Naujasis vargonų 
forumas“ 

VI-asis vargonų ir kamerinės muzikos 
koncertų ciklas „Gaudžia istoriniai 
vargonai 2009“ 

4000 

1.112. Viešoji įstaiga „Sankt Peterburgo 
- Varšuvos senasis traktas“ 

Istorinės poezijos festivalis kultūros 
paveldo erdvėse 4000 

1.113. Zarasų rajono savivaldybės 
kultūros centras Dainų šventė „Amžių sutartinė“ Zarasuose 10 000 

1.114. Žaslių kultūros centras Baroko kultūros festivalis Paparčiuose  3000 
      

 
 
                                                                                                            Iš viso: 445 000 Lt 
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2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Regionų kultūros skyrių parengti sutartis su regionų kultūros projektų 

vykdytojais, išskyrus ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas, nurodytas šio įsakymo 2.2. 

punkte; 

2.2. Finansų ir turto valdymo skyrių parengti ministerijai pavaldžių biudžetinių 

įstaigų, nurodytų šio įsakymo 1.42, 1.43, 1.44, 1.77 punktuose, programų sąmatas; 

2.3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrių juridinių asmenų, nurodytų šio 

įsakymo 1 punkte, išskyrus 2.2 punkte nurodytų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų, 

finansavimą vykdyti tik pateikus projektų rengimo sutartis ir prie jų pridėtas vykdymo išlaidų 

sąmatas.  

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                   Remigijus Vilkaitis  
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