
Reg. No. Pareiškėjas / Applicant Projekto pavadinimas / Project Name GVF Valdybos 

skirta suma / 

Amount allocated 

of the Board of 

GWF 

Pastabos / Notes 

REG/2017(2)/001 KULTŪROS IR 

SPORTO KLUBAS 

"FAJERLECH-

MAKABI" / Culture and 

sports club "Fajerlech 

Makabi" 

Žydų dainų ir šokių 

ansamblio„Fajerlech“veiklos 

populiarinimas ir stiprinimas / 

Development of activities and publicity of 

the local cultural club “Fajerlech” 

30 000,00 
 

REG/2017(2)/002 Viešoji įstaiga Sugiharos 

fondas "DIPLOMATAI 

UŽ GYVYBĘ" / Public 

entity Sugihara 

Foundation 

"DIPLOMATS FOR 

LIFE" 

Šiaurės Kasablanka: Kaunas 1939-1940 

m., parodos katalogas / North 

Casablanca: Kaunas 1939-1940, exhibition 

catalog 

2 569,00 
 

REG/2017(2)/003 Yair Qedar The witness, The story of Avraham 

Sutskever / Liudininkas. Avraham 

Sutzkever istorija 

20 000,00 GVF turi turėti dalines 

filmo teises ir teisę 

rodyti filmą / GWF has 

to have the partial rights 

to the film and the right 

to show the film 

REG/2017(2)/004 KULTŪROS IR 

SPORTO KLUBAS 

"FAJERLECH-

MAKABI" / Culture and 

sports club "Fajerlech 

Makabi" 

Konkursas "Israelit De Lita" / "Israelit 

De Lita" Contest 

10 000,00 
 

REG/2017(2)/005 LIT Verlag - Berlin Publication of German language edition 

of prof. M. Petuchauskas work "Price of 

Concord" / M. Petuchausko knygos 

"Santarvės kaina" vertimas ir leidyba 

vokiečių kalba 

5 000,00 
 

REG/2017(2)/006 Borisas Traubas / Boris 

Traub 

Holokausto aukoms dedikuotas Boriso 

Traubo koncertų ciklas JAV „Muzika – 

tiltas, jungiantis žmones“ bei 

atsakomasis ansamblio „Amerikos 

virtuozai“ bei smuikininko B.Traubo 

koncertų ciklas skirtas Lietuvos žydų 

genocido dienai Lietuvoje paminėti / The 

Borisas Traubas concert cycle in USA 

dedicated to victims of Holocaust "Music - 

bridge uniting people" and the joint 

concert cycle of ensamble "American 

virtuosi" and violinist B. Traubas 

dedicated to commemorate the Day of 

Lithuanian Jewish Genocide 

2 000,00 
 

REG/2017(2)/007 Panevėžio miesto žydų 

bendruomenė / Jewish 

community of Panevėžys 

district 

Panevėžio miesto žydų bendruomenės 

vystymo projektas / Development of the 

Panevėžys Jewish Community 

39 785,00 
 

REG/2017(2)/008 Viešoji įstaiga "Ars et 

mundus" / Public entity 

"Ars et mundus" 

Skulptūrinės kompozicijos, skirtos 

Abraomui Mapu, sukūrimas ir 

pastatymas Kauno senamiestyje / The 

creation and erection of a sculptural 

composition, dedicated to Abraom Mapu 

in Kaunas Old town 

5 000,00 
 



REG/2017(2)/009 VšĮ Aukštaitijos RTR / 
Public entity 

"Aukštaitijos RTR" 

Litvakų būties ženklai: atrasti ir 

išsaugoti / The signs of Litvak being: to 

discover and to preserve 

0,00 
 

REG/2017(2)/010 Klaipėdos žydų 

bendruomenė / Klaipėda 

Jewish Community 

2018 m. Klaipėdos žydų bendruomenės 

vystymo projektas / Klaipėda Jewish 

community development project for the 

year 2018 

53 285,00 
 

REG/2017(2)/011 Lina Mumgaudytė Bright women in the dark period / 

Šviesios moterys tamsos epochoje 

2 000,00 
 

REG/2017(2)/012 LIETUVOS SPORTO 

KLUBAS "MAKABI" / 

Lithuanian Sports Club 

"Makabi" 

Lietuvos sporto klubo "Makabi" veiklos 

vystymas, pasiruošimas Europos 

"Makabi" žaidynėms Budapešte 

(Vengrija) 2019 m. / The development of 

Lithuanian Sports Club "Makabi" 

activities, preparation for European 

"Makabi" games in Budapest (Hungary) in 

2019 

22 600,00 
 

REG/2017(2)/013 Vilniaus universitetas / 

Vilnius university 

Grįžtanti atmintis / Recovering memory 8 000,00 
 

REG/2017(2)/014 ŠVENČIONIŲ 

RAJONO ŽYDŲ 

BENDRUOMENĖ / The 

Švenčionys Regional 

Jewish Community 

Švenčionių rajono žydų bendruomenės 

vystymo projektas / The development 

project of Švenčionys Regional Jewish 

Community 

13 285,00 
 

REG/2017(2)/015 VšĮ "Meninių projektų 

ciklai" / Public entity 

"Cycles of Artistic 

Projects" 

Klezmerių muzikos festivalis 

"KLEZMER KABARE" / Klezmer 

music festival "KLEZMER KABARE" 

 
Neatitiko  

administracinės 

atitikties vertinimo 

reikalavimų / Did not 

meet the administrative 

evaluation requirements 

REG/2017(2)/016 YIVO Institute For 

Jewish Research / YIVO 

institutas  

Edward Blank YIVO Vilna Collections 

Project: A project to preserve and 

digitize documents from prewar YTVO 

and Jewish collections and books from 

the historic Strashun Library / Edvardo 

Blanko Yivo Vilniaus kolekcijos projektas: 

projektas ikikarinės YIVO dokumentų ir 

žydų kolekcijos bei knygų iš istornės 

Strašūno bibliotekos išsaugojimui ir 

skaitmeninimui 

30 000,00 Skirti tik tuomet, kai 

bus patikrinti pas 

pareiškėją vietoje 

praeitų trijų metų 

įgyvendintų projektų 

veiklos ir finansinė 

dokumentacijos / To 

approve only after the 

activities' and financial 

reports of the project 

implementation 

documentation of the 

past three years  will be 

checked on the spot 

REG/2017(2)/017 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 

2018 metų veiklos programos 

įgyvendinimas / The implementation of 

2018 activities program of Lithuanian 

Jewish Community (LJC) 

843 852,00 
 

REG/2017(2)/018 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Paminklas Nyderlandų konsului Jan 

Zwartendijk Kaune, Laisvės al. / The 

monument for consul Jan Zwartendijk in 

Kaunas, Laisvės ave. 

14 000,00 
 

REG/2017(2)/019 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Vilniaus žydų kapinių (Sudervės kelias) 

tvarkymas / Clearing of Vilnius Jewish 

cemetery (Sudervė road)  

43 664,00 
 



REG/2017(2)/020 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Kompaktinio disko "Iš užmirštos 

knygos" leidyba. Liora Grodnikaitė 

atlieka Anatolijaus Šenderovo muziką / 

The release of the CD "From the forgotten 

book". Liora Grodnikaitė perfoms the 

music of Anatolijus Šenderovas 

6 090,00 Skirti 70 proc. / To 

allocate 70 percent. 

REG/2017(2)/021 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Kilnojamosios parodos katalogas 

(lietuvių kalba). Vienas amžius iš 

septynių. Lietuva. Lita. Lite. / Catalogue 

of travelis exhibition (in Lithuanian 

language). One century out of seven. 

Lithuania. Lita. Lite. 

13 600,00 Išleisti 1000 egz. / To 

publish 1000 copies 

REG/2017(2)/022 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Uri Leviatano biografijos "Iš rankų į 

rankas" vertimas iš hebrajų kalbos, 

leidinio maketavimas ir spauda. / The 

translation from Hebrew, layout and 

publishing of Uri Leviatan biography " 

From hands to hands" 

4 910,00 
 

REG/2017(2)/023 Viešoji įstaiga "Šiaurės 

Jeruzalė" / PE "Northern 

Jerusalem 

Sugrįžtanti praeitis: Vilniaus Didžiosios 

sinagogos 3D rekonstrukcija virtualioje 

realybėje / Returning past: the 3D 

reconstruction of Great Synagogue of 

Vilnius in virtual reality  

0,00 
 

REG/2017(2)/024 UAB "Kitos knygos" / 

Ltd "Other books" 

Laurence Rees knygos "The holocaust: 

a new history" vertimas ir leidyba  / The 

translation nad publihing of Laurence Rees 

book "The holocaust: a new history" 

0,00 
 

REG/2017(2)/025 Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT 

gimnazija / Vilnius 

Sholom Aleichem ORT 

gymnasium 

Neformalus vaikų švietimas Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje / 

Non-formal education of children at 

Sholom Aleichem ORT gymnasium 

10 000,00 
 

REG/2017(2)/026 Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT 

gimnazija / Vilnius 

Sholom Aleichem ORT 

gymnasium 

Išmok pasakyti NE / Learn to say NO 0,00 
 

REG/2017(2)/027 Uždaroji akcinė 

bendrovė 

"MAKAS"(Labdaros ir 

paramos fondo "Bėdų 

turgus" partnerinė 

įmonė) / Ltd "MAKAS" 

(Partner company of 

Charity and Support Fund 

"Troubles market" 

Litvakės Shlomitos Flaum dienoraščių 

leidyba ir pristatymas Lietuvoje, 

Izraelyje bei Indijoje / The publishing of 

diaries of Litvak Shlomita Flaum and 

presentation in Lithuania, Israel and India 

4 000,00 
 

REG/2017(2)/028 Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazija / 

Merkel Rackauskas 

gymnasium in Mazeikiai 

Mažeikių žydų bendruomenės istorija - 

iš praeities į ateitį / The history of 

Mazeikiai Jewish Community - from the 

past to the future 

2 000,00 
 

REG/2017(2)/029 VšĮ Akmenės istorijos 

muziejus / PE Akmene 

history museum 

Informaciniai stendai ir aplinkos 

sutvarkymas žydų sinagogos vietoje / 

Informational plaques and clearing of the 

former Jewish synagogue site  

806,40 
 

REG/2017(2)/030 UAB "inlusion 

Netforms" / Ltd 

"inlusion Netforms" 

Vilniaus Geto rekonstrukcija virtualioje 

realybėje - edukacinis projektas / Vilnius 

ghetto reconstruction in virtual reality - 

educational project 

0,00 
 



REG/2017(2)/031 Lietuvos muzikų 

rėmimo fondas / 

Lithuanian Musician 

Sponsorship Foundation 

Tarptautinis muzikos festivalis 

SUGRĮŽIMAI / International Music 

Festival "Returns" 

10 000,00 
 

REG/2017(2)/032 Viešoji įstaiga "Šiaurės 

Jeruzalė" / PE "Northern 

Jerusalem" 

Vilniaus Didžiosios sinagogos 

įpaveldinimo koncepcijos paieškos / 

Searching for the concept of legacy 

creation of the Great synagogue of Vilnius 

0,00 
 

REG/2017(2)/033 Dieveniškių technologijų 

ir verslo mokykla / 

Dieveniskes school of 

technology and business  

Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų 

gyvenimo iki 1941 m. vasaros / Shtetl of 

Dieveniskes. The pictures of Jewish life till 

the summer of 1941 

4 000,00 
 

REG/2017(2)/034 Uždaroji akcinė 

bendrovė "Init" / Ltd 

"Init" 

Kauno žydų istorija iki holokausto / 

Kaunas Jewish hostory until Holocaust 

4 500,00 
 

REG/2017(2)/035 Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenė / Jewish 

Community of Shiauliai 

Country 

Tęstinis projektas "Žydų tautos 

tradicijų ir papročių puoselėjimas" /  

Development of the Shiauliai Jewish 

traditions and customs 

38 285,00 
 

REG/2017(2)/036 VšĮ "Menopolis" / PE 

"Menopolis" 

Istorija per muziką / History through 

music 

3 000,00 
 

REG/2017(2)/037 Viešoji įstaiga Žydų 

religinių bendruomenių 

dvasinio ir kultūrinio 

paveldo išsaugojimo 

fondas / PE Foundation 

for Jewish Religious 

Communities' Spiritual 

and Cultural Heritage 

Preservation  

Kauno Ohel Jaakov choralinės 

sinagogos vertingųjų savybių 

išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant 

pritaikyti objektą kultūrinėms, 

edukacinėms ir kitoms reikmėms dalinio 

finansavimo / The preservation and 

presentation of valuable properties of 

Kaunas Ohel Jaakov Choral synagogue in 

order to accomodate the object to cultural, 

educational and other needs 

 
Neatitiko  

administracinės 

atitikties vertinimo 

reikalavimų / Did not 

meet the administrative 

evaluation requirements 

REG/2017(2)/038 Kauno žydų religinė 

bendruomenė / Kaunas 

Jewish Religious 

Community 

Kauno žydų religinės bendruomenės 

vystymas, judaizmo tradicijų 

puoselėjimas / The development and 

fostering of Judaism traditions in Kaunas 

Jewish Religious Community 

 
Neatitiko  

administracinės 

atitikties vertinimo 

reikalavimų / Did not 

meet the administrative 

evaluation requirements 

REG/2017(2)/039 Šilutės Hugo Šojaus 

muziejus / Shilute Hugo 

Shojus museum 

Knygos "Švėkšnos žydų bendruomenė" 

leidyba / The publishing of the book 

"Shvekshna Jewish Community" 

3 000,00 
 

REG/2017(2)/040 VšĮ "Kultūra ir 

renginiai" / PE "Culture 

and events" 

Jidiš kultūros paveldas Lietuvoje: 

koncertų ciklas "Laiškai iš praeities" / 

Jidish cultural heritage in Lithuania: cycle 

of concerts "Letters from the past" 

10 000,00 
 

REG/2017(2)/041 VšĮ "Muzikinė erdvė" / 

PE "Musical space" 

Koncertas "Dovydo žvaigždė", skirtas 

Holokausto dienos minėjimui / Concert 

"Star of David" dedicated to commemorate 

the Day of Holocaust  

0,00 
 

REG/2017(2)/042 VšĮ "Muzikinė erdvė" / 

PE "Musical space" 

DVD leidyba: Koncertas Leonidui 

Donskiui atminti / The release of DVD: 

The concert to commemorate Leonidas 

Donskis 

2 000,00 
 

REG/2017(2)/043 VšĮ "Dešimtoji mūza" / 

PE "The 10th Muse"  
"Seku seku pasaką". Kūrybinių 

užsiėmimų ciklas šeimoms pagal žydų 

liaudies pasakas / "I tell the fairytale". 

The cycle of creative workshops for 

families after the Jewish fairytales  

5 000,00 Projekto veiklos turi 

būti įgyvendinamos 

LŽB / Project activities 

have to be implemented 

in LJC. 



REG/2017(2)/044 Ukmergės rajono žydų 

bendruomenė / Jewish 

Community of Ukmergė 

District  

Ukmergės rajono žydų bendruomenės 

vystymo projektas 2018 / Development 

project of the Ukmergė Jewish Community 

for the year 2018 

31 508,00 
 

REG/2017(2)/045 Viešoji įstaiga Kultūros 

paveldo akademija / PE 

Cultural Heritage 

Academy  

Tarptautinis edukacinis holokausto 

atminimo įprasminimo projektas 

jaunimui ir visuomenei, tvarkant 

Balbieriškio žydų senąsias kapines / 

International educational holocaust 

awareness project for youth and society, 

clearing the Old Jewish cemetery in 

Balbierishkis 

0,00 
 

REG/2017(2)/046 Vilniaus dailiųjų amatų 

asociacija / Vilnius Fine 

Arts Association 

Edukacinių užsiėmimų ciklas Lietuvos 

žydų bendruomenės nariams "Žydų 

kostiumo kelionės" / The cycle of 

educational workshops for Lithuanian 

Jewish Community members "The travels 

of Jewish costume"  

3 000,00 
 

REG/2017(2)/047 Vilniaus žydų religinė 

bendruomenė / Vilnius 

Jewish Religious 

Community 

Vilniaus žydų religinės bendruomenės 

vystymo projektas / The development 

project of Vilnius Jewish Religious 

Community 

110 000,00 
 

REG/2017(2)/048 Vilniaus žydų religinė 

bendruomenė / Vilnius 

Jewish Religious 

Community 

Vilniaus choralinės sinagogos 115 metų 

minėjimo renginiai / The Vilnius Choral 

synagogue 115 jubilee commemoration 

events  

7 000,00 Skiriama suma 

koncertui / The 

allocated sum is for the 

concert. 

REG/2017(2)/049 Vilniaus žydų religinė 

bendruomenė / Vilnius 

Jewish Religious 

Community 

Sinagogos pastato palaikomieji darbai / 

The maintenance works of synagogue 

building  

10 000,00 
 

REG/2017(2)/050 Žydų kultūros paveldo 

kelio asociacija / Jewish 

cultural heritage road 

association 

Žydų paveldo ženklinimas ir 

aktualizavimas Lietuvos regionuose / 

Jewish heritage designation and 

actualisation in Lithuanian regions  

0,00 
 

REG/2017(2)/051 Viešoji įstaiga 

"Atminties vietos" / PE 

"Memorial places" 

Maršruto "Dvasios gidas po senąjį 

Kauną" angliškos versijos kūrimas / The 

creation of English version of the route 

"Spiritual guide in old Kaunas" 

 
Neatitiko  

administracinės 

atitikties vertinimo 

reikalavimų / Did not 

meet the administrative 

evaluation requirements 

REG/2017(2)/052 Viešoji įstaiga 

"KULTŪROS 

PAVELDO 

IŠSAUGOJIMO 

PAJĖGOS" / PE 

"Cultural Heritage 

Preservation Forces" 

Didžiosios Vilniaus sinagogos ir 

sinagogos kiemo archeologiniai tyrimai / 

The archaelogical research of the Great 

Vilnius synagogue and Shullhoyf   

120 000,00 Galutinis Valdybos 

sprendimas dėl 

finansavimo skyrimo 

bus priimtas kitame 

Valdybos susitikime 

2018 m. kovo mėn. / 

The final Board 

decision regarding the 

financing of this project 

will be made in the next 

Board meeting in 

March 2018. 



REG/2017(2)/053 UAB "Šiaulių apskrities 

televizija" / Ltd 

"Shiauliai County TV" 

Tradicijų oazė / Oasis of traditions 0,00 
 

REG/2017(2)/054 Valstybinis Vilniaus 

Gaono žydų muziejus / 

The Vilna Gaon Jewish 

State museum 

Samuelio Bako muziejus / The museum 

of Samuel Bak 

20 000,00 
 

REG/2017(2)/055 Performatyvaus dizaino 

asociacija / Association 

of performative design  

Vilnius Action paroda - tarptautinių 

kūrybinių dirbtuvių projektų rezultatų 

pristatymas ir seminaras Vilniaus 

dizaino savaitės metu / The exhibition 

"Vilnius Action" - the presentation of the 

results of the international workshops and 

seminar during Vilnius design week  

0,00 
 

REG/2017(2)/056 LIETUVOS ŽYDŲ 

(LITVAKŲ) 

BENDRUOMENĖ / The 

Lithuanian Jewish 

Community (LJC) 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 

religinio gyvenimo puoselėjimas 

pasitelkiant rabino paslaugas / The 

fostering of Lithuanian Jewish Community 

religious life with the help or Rabbi 

50 000,00 
 

REG/2017(2)/057 Kauno žydų 

bendruomenė / Jewish 

Community of Kaunas 

Kauno žydų bendruomenės vystymo 

projektas / Development of the Kaunas 

Jewish Community 

48 285,00 
 

 


