
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINöJIMO DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO KANCELIARIJOS  

ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ 2009 M.  KONKURSO  

FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS  
 

Nr.   
Teik÷jas 

 

Projekto pavadinimas 

 
Projekto forma 

Iš LTMD
skirta 

(Lt) 

1. Žemait÷s vyskupyst÷s 
muziejus 

Ekspozicijos „Žemaitijos sakralin÷s 
vertyb÷s“ įrengimas ir virtualus jos 

propagavimas 

Pristatymas visuomenei ir 
propagavimas svetain÷je 
www.varniai-museum.lt  

5000 

2. VšĮ „Vita antiqua“ Pilies festivalis-2009 Viešas renginys: Renesanso 
kultūros festivalis 

15000 

3. Kelm÷s rajono 
Pakražančio vidurin÷ 

mokykla  

Lietuvos tūkstantmetis gimtin÷je Renginių ciklas 3000 

4. Vilniaus etnin÷s 
kultūros centras 

Akcija pavasario ir rudens lygiadieniai Viešas renginys 15000 

5. UAB „Šiaulių 
apskrities televizija“ 

Istorinių laidų ciklas „LDK valdovai ir 
didikai“ pažintin÷je-šviečiamoje 
laidoje vaikams „Bitinijos šalis“ 

Televizijos laidos  15000 

6. Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga Šiaulių 

skyrius 

Laida – filmas, video projektas  
„Dingusi karta“ 

Dokumentinis filmas  12000 

7. Lietuvos Šv. 
Kazimiero seserų 

kongregacija 

Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
vertybių skaitmeninimas 

Vienuolyno vertybių 
skaitmeninimas, paroda 

internete, vienuolyne 

8000 

8. Marijampol÷s 
savivaldyb÷s 

Varnupių kaimo 
bendruomen÷ 

Tarpt. gyvosios archeologijos diena 
Varnupių „Kirvakalnio“ festivalis 

skirtas Lietuvos tūkstantmečiui 
pamin÷ti 

Festivalis - konferencija 10000 

9. Kelm÷s rajono Kražių 
gimnazija 

J÷zuitų kultūrin÷s veiklos p÷dsakais - 
2 

Resp. Teatro stovykla, tradiciniai 
M. K. Sarbievijaus skaitymai, 

minikonferencija, parodos, 
išvykos 

10000 

10. Vilniaus dail÷s 
akademija 

Senieji Lietuvos vienuolynai 
 

Dokumentiniai filmai 30000 

11. Pand÷lio gimnazija,  
Rokiškio r. 

Muziejus – miesto kultūros centras Paroda, edukacin÷ veikla 2000 

12. VšĮ „Socialin÷s ir 
ekonomin÷s pl÷tros 

centras“ 

2 – asis nac. moksleivių kūrybos 
konkursas „Mūsų paveldas ir aš“ 

Moksleivių kūrybos konkursas 5000 

13. A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko 

memorialinis 
muziejus 

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

Edukacin÷ veikla, istorin÷ švent÷ 8000 

14. Plung÷s senamiesčio 
vid. mokykla 

Istoriniai tūkstantmečio aidai Plung÷s 
krašte: atsimename – parodome - 

branginame 

Viešinimas ir sklaida visuomenei 5000 

15. Valstybinis Kernav÷s 
kultūrinio rezervato 

direkcija 

XI tarptautinis eksperimentin÷s 
archeologijos festivalis „Gyvosios 
archeologijos dienos Kernav÷je“ 

Festivalis 15000 
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16. Lietuvių kalbos 

institutas 
Lietuvyb÷s geografija interaktyvus 

pristatymas vaikams ir jaunimui, kurį 
sudarytų dvi dalys: „Lietuvių k. 
pasaulyje“ ir „Baltiškos kilm÷s 
vandenvardžių plotas Europoje“ 

Mokomasis žaidimas 20000 

17. Lietuvos dail÷s 
muziejus 

Edukacin÷ programa „M. K. 
Čiurlionis ir jo amžininkai“ 

 

Edukacin÷ programa 10000 

18. Vilniaus 
memorialinių 

muziejų direkcija, 
Vinco Kr÷v÷s-
Mickevičiaus 
memorialinis 

muziejus 

Keliaukime baltų takais į Rytus... Fotografijų ir dokumentų paroda, 
dokumentinis .filmas „Akad. V. 

Toporovo veikla ir ryšiai su 
Lietuva“, šviečiamojo pobūdžio 

vakarai su muzikine dalimi 

10000 

19. VšĮ „TV Europa“ Istoriją kuriame kartu Dok. f. adaptavimas anglų, rusų, 
lenkų kalbomis ir DVD 

išleidimas, f. demonstravimas 

6000 

20. VšĮ „TV Europa“ „Medin÷ Lietuvos architektūra“ Dok. f. „Medin÷ Lietuvos 
architektūra“ adaptavimas  
anglų k. ir DVD išleidimas  

5000 

21. VšĮ „VERSMöS“ Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias 
per Lietuvą 

Kultūrinis edukacinis renginys - 
kelion÷ 

15000 

22. Šv. Mykolo labdaros 
ir paramos fondas 

Lietuvos tūkstantmečiui – iš amžių 
glūdumos 

Teatralizuotos pamokos – 
vaidinimai – koncertai 

mokyklose 

12000 

23. Suvalkijos (Sūduvos) 
regioninis kultūros 

centras 

Sūduvos dvarų p÷dsakais: Paežerių 
dvaro istorija, legendos, dabarties ir 

ateities vizija 

Konferencija, ekskursija, 
informacinio leidinio leidyba 

3000 

24. Kauno 1-oji muzikos 
mokykla (Kauno 

Marijonų vienuolyne) 

Respublikinis vaikų ir moksleivių – 
lietuvių liaudies kūrybos atlik÷jų – 

konkursas „Tramtatulis“ 

Konkursas 7000 

25. UAB „TELERENA“ 
 

Lietuvių tautinis kostiumas TV dokumentinių filmų ciklas, 
pristatymas per Šiaulių regiono 

televiziją „S plius“ 

10000 

26. Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos 

muziejus 

„Kng. Oginskių kultūrin÷s veiklos 
p÷dsakais“ 

Vieši renginiai, leidybos 
organizavimas 

10000 

27. Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio 

gimnazija 

„Lietuva ir mes“ Renginių ciklas ir knyga 7000 

28. Gelgaudiškio 
kultūros centras 

Dvarai – pakeliui į prisik÷limą. 
Komarų dvarų traktas 

Komarų dvarviet÷s: 
Gelgaudiškis, Baisiogala, 

Pal÷ven÷, Raguv÷l÷ 

4000 

29. VšĮ „Lietuvos 
Nacionalinis Radijas 

ir Televizija“ 

Europiada. Kelias į Lietuvą Laidų ciklas „Europiada. Kelias į 
Lietuvą“. Europiados 
pagrindinių koncertų 

transliacijos. 

45000 

30. Mol÷tų r. Videniškių 
pagrindin÷ mokykla 

Antradienin÷ Videniškių mug÷ atgyja Senųjų amatų atgaivinimas 5000 

31. UAB „Anykštos 
redakcija“ 

„Nebylūs tūkstantmečio liudininkai 
aukštaičių krašte“ 

Projektas žurnale „Aukštatiškas 
formatas“ ir portale 

www.anyksta.lt, nuotraukos, 
konkursai... 

6000 
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32. Asociacija 

„Menoklis“ 
Spektaklis „Vilniaus legendos“ Spektaklis Lietuvos vardo 

tūkstantmečio min÷jimo proga 
15000 

33. Lietuvos liaudies 
kultūros centras 

Lietuvos studentų folkloro festivalis 

 „O kieno žali sodai-2009“ 

 

Festivalis 6000 

34. VšĮ Westoriented, 
Vilnius 

„Lietuvos vardo pamin÷jimai“ Lietuva 

– Vokietija. Kasdieniniai dialogai 

Filmas, instaliacija (apimanti 
renginio, www interaktyvo, 

filmo formatus) 

10000 

35. VšĮ „Lietuvos tautų 
informacijos rūmai“ 

Lietuvos sinagogos Dokumentinis filmas 8000 

36. VšĮ „Lietuvos tautų 
informacijos rūmai“ 

Lietuvos sentikiai Dokumentinis filmas 10000 

37. VšĮ „Vilniaus 
Universiteto Verslo 

informacijos ir 
konsultacijų centras“ 

Istor. fotografijos konkursas „Istorija 

– mano akimis“ skirtas moksleiviams, 

LT 1000-iui 

Konkursas, konferencija, 
paskaitos bei seminarai, 

koncertas, paroda 

6000 

38. VšĮ Klubas SANKT - 
PETERBURG 

Komp. Diskas „Lietuvos žodinis 

paveldas – padavimai ir legendos“ 

Nemokamai platinamas CD liet. 
kult. centrams, bendruomen÷ms 
užsienyje, mokykloms Lietuvoje 

7000 

39. Šiaulių „Aušros“ 
muziejus 

Paroda, skirta Lietuvos 1000-čio 

pamin÷jimui „Prieš 1000 metų. 

Pra÷jusio gyvenimo p÷dsakai“ 

Paroda su edukacine programa 7000 

40. Dzūkijos nacionalinio 
parko direkcija 

Renginių ciklas: Dainava – Lietuvos 

tūkstantmečio spindesy... 

Folkloro festivalis ir „Senov÷s 
dienos“ (amatų ir etninių 

tradicijų puosel÷jimo švent÷) 

5000 

41. VšĮ „Avilio teatras“ Etnokultūrinis l÷lių spektaklis vaikams 
„R÷dos ratas“, skirtas Lietuvos vardo 

tūkstantmečiui 

L÷lių spektaklis vaikams 5000 

42. Akmen÷s kraštotyros 
klubas 

Jaunoji karta ir istorin÷s atmintys 

 

Kūrybin÷ pažintin÷ stovykla 5000 

43. Joniškio istorijos ir 
kultūros muziejus 

„Lietuviais esame mes gimę“, 

skiriamas Lietuvos vaikams Latvijoje 

Edukacinis užsi÷mimas 3000 

44. Joniškio istorijos ir 
kultūros muziejus 

„Mažųjų restauratorių stovykla Mato 

Stančiausko sodyboje“ 

Edukacin÷ stovykla vyresnių 
klasių moksleiviams 

3000 

45. Šakių rajono Sudargo 
bendruomen÷s 

centras 

„Sudargo piliakalnių atsidūs÷jimai 
2009“ 

Etnokultūrinis renginys 5000 

 
Paskirta 428 000 Lt 

 


