Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/001

Leopold Levi Latzman

Zamet buvo pradžia. Litvakų poeto jidišisto Jehošua
Lacmano poezijos rinktinė jidiš ir lietuvių kalbomis.
300 psl. / Zamet was the begining. Collection of poetry
of Jidish Litvak poet Joshua Lacman in Lithuanian and
Jidish languages.

0,00

REG/2019(1)/002

KULTŪROS IR SPORTO KLUBAS
"FAJERLECH-MAKABI" /
CULTURE AND SPORTS CLUB
"FAJERLECH-MAKABI"

Žydų dainų ir šokių ansamblio "Fajerlech" muzikinis
spektaklis "Žydų gatvelės" / Musical performance
"Jewish streets" of Jewish song and dance ensamble
"Fajerlech"

0,00

REG/2019(1)/003

Rimantas Stankevičius

Leidinys apie žydų gelbėtoją vieną pirmųjų Lietuvoje
Pasaulio Tautų teisuolę Oną Šimaitę, kuri 1941-1944
metais ypač daug padėjo Vilniaus žydams / Publication
on Jewish rescuer Ona Shimaite, one of the first
Lithuanian Righteous Among the Nations, who helped
a lot to Vilnius' Jews in 1941-1944

0,00

REG/2019(1)/004

Rimantas Stankevičius

Leidinys apie žydų gelbėtojus Pasaulio tautų teisuolius
Juozą Stakauską, Vladą Žemaitį, Mariją Mikulską,
kurie 1943 m.rugsėjo - 1944 m.liepos mėn. Vilniuje
Ignoto g. 5 įrengtoje slėptuvėje išgelbėjo dvyliką žydų
/ Publication on rescuerss of the Jews, Righteous
Among the Nations Juozas Stakauskas, Vladas
Zhemaitis, Marijus Mukulskas, who rescued 12 Jews
in the hideout in Vilnius, Ignoto str. 5 during 1943
September - 1944 July

3 000,00

REG/2019(1)/005

LIETUVOS SPORTO KLUBAS
"MAKABI" / LITHUANIAN
SPORTS CLUB "MAKABI"

Lietuvos Sporto klubo "MAKABI" veiklos vystymas,
pasiruošimas pasaulio žaidynėms Izraelyje 2020 m. /
The development of the activities and preparation for
the world Championship in Israel of Lithuanian Sports
Club "MAKABI"

32 500,00
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Pastabos / Notes

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

Pastabos / Notes

REG/2019(1)/006

LIETUVOS SPORTO KLUBAS
"MAKABI" / LITHUANIAN
SPORTS CLUB "MAKABI"

Lietuvos Sporto klubo "MAKABI" veiklos vystymas,
pasiruošimas ir dalyvavimas Vokietijos "MAKABI"
žaidynėse / The development of the activities and
preparation and participation in "MAKABI"
Championship in Germany of Lithuanian Sports Club
"MAKABI"

0,00

REG/2019(1)/007

LIETUVOS SPORTO KLUBAS
"MAKABI" / LITHUANIAN
SPORTS CLUB "MAKABI"

Lietuvos Sporto klubo "MAKABI" veiklos vystymas,
30-čio minėjimas / The development of the activities
and celebration of 30th anniversary of Lithanian Sports
Club "MAKABI"

0,00

REG/2019(1)/008

VŠĮ "Pro partners" / PE "Pro
partners"

Smuikininko Boriso Traubo koncertinė kelionė į JAV,
skirta Vilniaus Gaono Elijahu metinėms / The concert
tour to USA of violinist Boris Traub, dedicated to
anniversary of Vilna Gaon Elijahu

0,00

REG/2019(1)/009

VŠĮ "Pro partners" / PE "Pro
partners"

Ansamblio "Lietuvos Jeruzalė" koncertai, skirti
Vilniaus Gaono Eliahu 300 metinėms / Concerts of
ensemble "Lithuanian Jerusalem", dedicated to 300th
anniversary of Vilna Gaon Eliahu

6 000,00

Finansavimą skirti su sąlyga, kad bus įtrauktos ir REG/2019(1)/008 paraiškos
veiklos. / To allocate the funding with a condition, that the activities of the
application No. REG/2019(1)/008 will be included in the project.

REG/2019(1)/010

UAB "Utenos Indra" / JSC Utenos
Indra

Chaimo Kurickio knygos "Išgyventi ir papasakoti"
vertimas ir leidyba / Translation and publication of
Chaim Kuricky book "To survive and to tell"

2 400,00

Paraiškoje nurodytas planuojamas leidinio egzempliorių skaičius - 200.
Leidybos kaina 1 leidinio - 7 eurai. Finansavimą skirti su sąlyga, kad leidinių
skaičius turi būti ne mažesnis nei 400 egzempliorių. / In the application
planned number of copies of the publication is 200. Publishing price for 1
publication - 7 euros. To allocate funding with a condition, that number of
copies of the publication will be no less than 400 copies.

REG/2019(1)/011

Mažoji bendrija HUBRUS /
HUBRUS

Israelio Coheno knygos "Vilna: žydiško Vilniaus
istorija" vertinimas ir leidyba / The translation and
publishing of Israel Cohen book "Vilna: History of
Jewish Vilnius"

REG/2019(1)/012

KULTŪROS IR SPORTO KLUBAS
"FAJERLECH-MAKABI" /
CULTURE AND SPORTS CLUB
"FAJERLECH-MAKABI"

Žydų dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ veiklos
popuiarinimas ir stiprinimas / The promotion and
development of activities of Jewish dance and songs
ensemble "Fajerlech"

Page 2

Neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų / Has not met the
administrative evaluation requirements

39 000,00

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

Pastabos / Notes

REG/2019(1)/013

Švenčionių rajono žydų
Švenčionių rajono žydų bendruomenės vystymo
bendruomenė / Shvenchionys Region projektas / Development Project of Shvenchionys
Jewish Community
Region Jewish Community

REG/2019(1)/014

Kaišiadorių rajono savivaldybės
Žydų bendruomenės praeitis Žiežmariuose / Jewish
administracija / Kaishiadorys region Community past in Zhiezhmariai
municipality administration

0,00

REG/2019(1)/015

YIVO institutas / YIVO Institute for YIVO Vilnius Edwardo Blanko skaitmeninė kolekcija /
Jewish Research
Edward Blank YIVO Vilna Online Collections Project

0,00

Pareiškėjas GVF nėra atsiskaitęs už ankstesnio projekto įgyvendinimą. / The
applicat has not reported for the implementation of the previous project.

REG/2019(1)/016

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT
gimnazija / Vilnius Sholom
Aleichem ORT gymnasium

Žydiškos šventės, Chiunės Sugiharos minėjimas /
Jewish festivals, Chiune Sugihara commemoration

11 000,00

Tvirtinti su projekto įgyvendinimo trukmės trumpinimo sąlyga (projektas turi
būti įgyvendintas per 12 mėn.). / To approve with a condition of reducing
project duration (project has to be implemented within 12 months).

REG/2019(1)/017

Klaipėdos universitetas / Klaipėda
university

Mokslinės monografijos „Nuo minties iki veiksmo:
antisemitizmas Sovietų Lietuvoje 1944–1990 metais“
parengimas ir išleidimas / Preparation and publication
of scientific monography "From thought to act:
Antisemitism in Soviet Lithuania 1944-1990"

8 000,00

REG/2019(1)/018

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ)
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 2020 m. veiklos
BENDRUOMENĖ / LITHUANIAN programos įgyvendinimas / Implementation of
JEWISH (LITVAK) COMMUNITY Lithuanian Jewish (Litvak) Community activities
program in 2020

920 548,00

REG/2019(1)/019

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ)
2020 m. Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos
BENDRUOMENĖ / LITHUANIAN metų programos įgyvendinimas / The implementation
JEWISH (LITVAK) COMMUNITY of 2020 Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year
program

500 000,00

REG/2019(1)/020

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ)
Tarptautiniai jidiš kalbos vasaros kursai / International
BENDRUOMENĖ / LITHUANIAN Jidish language summer courses
JEWISH (LITVAK) COMMUNITY

25 000,00
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28 600,00

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/021

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ)
Lietuvos žydų bendruomenės religinio gyvenimo
BENDRUOMENĖ / LITHUANIAN puoselėjimas pasitelkiant rabino paslaugas / Fostering
JEWISH (LITVAK) COMMUNITY of Lithuanian Jewish community religious life through
rabbi services

50 000,00

REG/2019(1)/022

SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI
Interneto svetainės litvakai.info (alternatyvus domenas
ĮSTAIGA / PE YEAR OF HEALTH – litvak.ai) sukūrimas / The creation of website
litvakai.info (alternative domain - litvak.ai)

0,00

REG/2019(1)/023

Centropa (CEC- Zentrum für
Interaktyvi medija, 20 a. Lietuvos žydų istorija ir
Erforschung und Dokumentation jüd. tarpreliginė tolerancija: du Centropa lektorių
Lebens in Ost- und Mitteleuropa)
mokymosi seminarai ir jaunimo konkursas "Mano
miesto žydų istorija" / Digital Media, 20th Century
Lithuanian Jewish History and Interreligious
Tolerance: Two Centropa teacher training seminars
and a youth competition on „My town`s Jewish
history"

REG/2019(1)/024

MB "Pelėdiškių ąžuolas" /
"Peledishkes Oak"

Šolom, Akmene! / Sholom, Akmene!

4 000,00

REG/2019(1)/025

Eglė Kirilauskaitė

Jidiš dainų programos pristatymas Žydų kultūros
festivalio Kopenhagoje metu / The presentation of
Jidish song program during Jewish Culture Festival in
Copenhagen

2 800,00
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Pastabos / Notes

Neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų / Has not met the
administrative evaluation requirements

Paraiškoje įvardintas projekto tikslas - jidiš dainų programos "Laiškai iš
praeities" pristatymas minint Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo metines
atitinka 9.1. Gairių prioritetą. Tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project aim indicated in the application - Jidish
song program presentation "Letters from the past", commemorating 300th
birth anniversary of Vilna Gaon meets 9.1. priority of the Guidelines. To
approve it as inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's
Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration
program.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/026

Žydų bendruomenė "Vilnius Lietuvos Jeruzalė" / Jewish
community "Vilnius - Lithuanian
Jerusalem"

Knygos vyresnių klasių moksleiviams apie holokaustą:
1. I. Mero "Ant ko laikosi pasaulis" 2) M. Rolnikaitės
"aš turiu papasakoti" naujas vertimas iš rusų k. ir
leidimas 3) G. Šuro "Geto užrašai" leidimas / Book for
upperclass school children about Holocaust: 1. I. Neras
"What the World Rests On" 2) M. Rolnikaite "I have to
tell" new translationfrom Russian language and
publication 3) G. Shuras "Ghetto Diaries" publication

0,00

REG/2019(1)/027

Žydų bendruomenė "Vilnius Lietuvos Jeruzalė" / Jewish
community "Vilnius - Lithuanian
Jerusalem"

Romain Gary kūrybos aktualizavimas ir pristatymas
Lietuvos kultūros lauke / The creation of Romain Gary
actualisation and presentation in the field of Lithuanian
culture

0,00

REG/2019(1)/028

Žydų bendruomenė "Vilnius Lietuvos Jeruzalė" / Jewish
community "Vilnius - Lithuanian
Jerusalem"

Paminklinės lentos Jašai Heifecui ant namo, kuriame
jis gyveno sukūrimas ir gamyba / The creation and
production of memorial plaque for Jasha Heifetz on the
house in which he lived

0,00

REG/2019(1)/029

Žydų bendruomenė "Vilnius Lietuvos Jeruzalė" / Jewish
community "Vilnius - Lithuanian
Jerusalem"

Žydų bendruomenės "Vilnius-Lietuvos Jeruzal" veikla
2020 m. / The activities of Jewish community "Vilnius Lithuanian Jerusalem" in 2020

31 626,00

REG/2019(1)/030

VšĮ "Kultūra ir renginiai" / PE
"Culture and Events"

Interaktyvi edukacinė programa: Jidiš kultūros
paveldas Lietuvoje / Interactive eduactional program:
Jidish cultural heritage in Lithuania

20 000,00
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Pastabos / Notes

Įprasta praktika projekte nurodytas veiklas finansuoti Savivaldybių lėšomis. /
Common practice to fund the activities indicated in the project with the funds
of municipalities.

Paraiškoje įvardintas projekto tikslas - interaktyvi edukacinė ir muzikinė
programa, orientuota į įvairių Lietuvos regionų moksleivių ir studentų
tikslines auditorijas, skirta žydų kultūrai, papročiams ir jų svarbai Lietuvoje,
minint Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo metines, atitinka 9.1. Gairių
prioritetą. Tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų minėjimo programos
dalį. / Aim of the project indicated in application - interactive educational and
misical program, oriented to target group of schoolchildren and students of
various Lithuanian regions, dedicated to Jewish culture, traditions and their
importance in Lithuania in commemorating 300th birth anniversary of Vilna
Gaon, meets the 9.1. priority of the Guidelines. To approve it as inseperable
part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon and Lithuanian
Jewish history year 2020 commemoration program.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/031

Ukmergės rajono žydų bendruomenė Ukmergės rajono žydų bendruomenės vystymo
/ Ukmerge Region Jewish
projektas 2020 / 2020 Development project of
Community
Ukmerge Region Jewish Community

REG/2019(1)/032

VšĮ "Atrask Raseinius" / PE
"Discover Raseiniai"

REG/2019(1)/033

Vilniaus žydų religinė bendruomenė Vilniaus žydų religinės bendruomenės vystymo
/ Vilnius Jewish Religious
projektas / The development project of Vilnius Jewish
Community
Religious Community

REG/2019(1)/034

VšĮ "Menopolis" / PE "Menopolis"

Mes. Istorija muzikoje / We. History in music

REG/2019(1)/035

VšĮ "Menopolis" / PE "Menopolis"

Istorija per muziką / History through music

REG/2019(1)/036

Uždaroji akcinė bendrovė "INTER
SE" / JSC "INTER SE"

Katalogas „Lietuvos žydų gyvenimas iki Holokausto.
Originalūs dokumentai iš Michailo Duškeso
asmeninės kolekcijos“ / Catalogue "Lithuanian Jewish
life until Holocaust. Original documents from Michail
Duškes persona collection"

REG/2019(1)/037

Panevėžio miesto žydų bendruomenė Panevėžio miesto žydų bendruomenės vystymo
/ Panevėžys City Jewish Community projektas / The development project of Pavežys City
Jewish Community

Pastabos / Notes

10 000,00

Didžiosios žydų sinagogos įamžinimas Raseinių mieste
/ The commemoration of the Great Jewish synagogue
in Raseiniai city

0,00

110 000,00

3 000,00

Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project funding with a condition: to approve it as
inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon and
Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration program.

0,00
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5 000,00

49 315,00

Paraiškoje nurodytas planuojamas leidinio egzempliorių skaičius - 350 (96
psl.+viršelis). Finansavimą skirti su sąlyga, kad leidinių skaičius turi būti ne
mažesnis nei 500 egzempliorių nemažinant nurodytos leidinio apimties (96
psl.+viršelis). / Planned number of copies of the publication indicated in the
application - 350 (96 pages + the cover). To allocate funding with a
condition, that number of the publications has to be no less than 500 copies
without reducing the volume of the publication (96 pages + the cover).

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/038

Michailas Duškesas

Kauno žydų gyvenimo iki Holokausto originalių
dokumentų iš Michailo Duškeso judaikos kolekcijos
tyrimas ir demonstravimas skirtas Lietuvos žydų
istorijos minėjimui 2020 metais / Original documents
from Michail Duškes Judaica kellection about Kaunas
Jewish life until Holocaust research and exhibition,
dedicated to 2020 Lithunian Jewish history
commemoration

0,00

REG/2019(1)/039

VšĮ "Demokratinės bendruomenės
resursai" / PE "Democratic society
resources"

Vilnius – Lietuvos Jeruzalė. Bendruomenės pėdsakai /
Vilnius - Lithuanian Jerusalem. The footprints of the
community

0,00

REG/2019(1)/040

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" / Muzikinis Kauno gidas: istorinės žydų trajektorijos /
Concert establishment "Kaunas
Musical guide of Kaunas: historical trajectories of
santaka"
Jews

REG/2019(1)/041

Asociacija "Slinktys" / Association
"Slinkstys"

REG/2019(1)/042

UAB "Šiaulių apskrities televizija" / Tradicijų oazė / Oasis of traditions
JSC "Shiauliai region television"

REG/2019(1)/043

Gediminas Pašvenskas

Skulptūra buvusiam Kauno „Makabi“ futbolo stadionui
įamžinti / Sculpture to commemorate previous Kaunas
"Makabi" stadium

7 000,00

REG/2019(1)/044

Gediminas Pašvenskas

Memorialinė lenta Onos Jablonskytės –
Landsbergienės atminimui įamžinti / Memorial plaque
for Ona Jablonskyte - Lansbergiene

0,00

RŪTOS RECHES MONOGRAFIJOS
„HOLOKAUSTĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ
TAPATUMO IŠGYVENIMAS” LEIDYBA IR
SKLAIDA / Publishing and distribution of Ruth
Reches monograph "Identity experiences of Holocaust
survivors"

2 638,00

Pastabos / Notes

Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project funding with a condition: to approve it as
inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon and
Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration program.

6 000,00

0,00
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Įprasta praktika projekte nurodytas veiklas finansuoti Savivaldybių lėšomis. /
Common practice to fund the activities indicated in the project with the funds
of municipalities.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/045

Viešoji įstaiga Sugiharos fondas
Paroda Gerumo kristalas / Exhibition Mote of kindness
"DIPLOMATAI UŽ GYVYBĘ" / PE
Sugihara Foundation "DIPLOMATS
FOR LIFE"

REG/2019(1)/046

Jevgenijus Levinas

Chanonas Levinas. Meninės ir dokumentinės
fotografijos paroda, foto knyga, dokumentinis filmas
apie autorių / Chanon Levin. Artistic and documentary
photography exhibition, photo book, documentary film
about the author

0,00

REG/2019(1)/047

Lietuvos muzikų rėmimo fondas /
Foundation Supporting Lithuanian
Musicians

PRISIMENAME PRAEITĮ, KURIAME ATEITĮ / We
remember the past, we create the future

5 000,00

REG/2019(1)/048

Šiaulių krašto žydų bendruomenė / Tęstinis projektas „Žydų istorijos ir kultūros paveldo
Shiauliai Region Jewish Community keliais“ / Continuing project "Following the paths of
Jewish history and cultural heritage"

31 626,00

REG/2019(1)/049

Šiaulių krašto žydų bendruomenė / Šachmatai – tai menas, mokslas ir sportas! / Chess is
Shiauliai Region Jewish Community art, science and sports!

0,00

REG/2019(1)/050

Šiaulių apskrities žydų bendruomenė Tęstinis projektas „Žydų tautos tradicijų ir papročių
/ Shiauliai District Jewish
puoselėjimas“ / Continuing project "Fostering of the
Community
traditions and customs of Jewish people"

21 000,00
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5 000,00

Pastabos / Notes

Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. Rekomenduojama užtikrinti naujos parodos
prieinamumą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės regioninėms
bendruomenėms. / Project funding with a condition: to approve it as
inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon and
Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration program. It is
recommended to ensure the accessibility of new exhibition to regional
communities of Lithuanian Jewish (Litvak) Community.

Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project funding with a condition: to approve it as
inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon and
Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration program.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/051

VšĮ Akmenės istorijos muziejus / PE Žydų atminties vietų atžymėjimas informaciniais
History Museum of Akmene
stendais ir QR kodų lentelėmis Akmenės rajone /
Marking the commemoration places of Jewish people
with informational stands and QR codes in Akmene
region

4 000,00

REG/2019(1)/052

Kauno žydų bendruomenė / Kaunas Kauno žydų bendruomenės vystymo projektas / The
Jewish Community
development project of Kaunas Jewish community

65 785,00

REG/2019(1)/053

VšĮ "Muzikos kodas" / PE "Code of Kaunas Piano Fest 2020 (KPF2020) metu vyksiantis
Music"
litvakų kompozitorių muzikos atlikimo konkursas bei
dr. Kamilės Rupeikaitės paskaita apie litvakų kultūrinį
paveldą. / Performing music competition of Litvak
cmposers during Kaunas Piano Fest (KPF2020) and
Dr. Kamile Rupeikaite's lecture about cultural heritage
of Litvaks

7 000,00

REG/2019(1)/054

Valdas Kančauskas

Spec. Poreikių vaikų vektorinės tapybos darbų parodos
organizavimas ir darbų eksponavimas žydų
bendruomenės erdvėse / Organizing the exhibition of
vector paintings and exhibition of works of children
with special needs in the premises of Jewish
community

0,00

REG/2019(1)/055

UAB "Mintis" / JSC Mintis

Ilja Bereznicko ir Leja Ben Shlomo pirmos knygos (iš
knygų serijos apie žaislus) „Nakties magija Taisono
žaislų parduotuvėje“ leidyba / The publishing of Ilja
Berenicki and Leja Ben Shlomo first book (from series
of books about toys) "Night Magic in Taison's Toy
Store"

5 000,00

REG/2019(1)/056

UAB "Mintis" / JSC Mintis

Ilja Bereznicko pasakos vaikams pagal Bibliją
„Danielius liūtų urve“ leidyba / The publishing of
children's book according to the Bible "Daniel in the
Cage of Lions"

4 000,00

Page 9

Pastabos / Notes

Paraiškoje įvardintas projekto tikslas - informacinių stendų ir QR lentelių
įrengimas, istorinio tyrimo atlikimas atitinka 9.1. Gairių prioritetą. Tvirtinti
kaip neatsiejamą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir
Lietuvos žydų istorijos 2020 metų minėjimo programos dalį. / Project aim
indicated in application - installation of information stands and QR code
tables, conducting of historical research meets 9.1. priority of the Guidelines.
To approve it as inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's
Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration
program.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

Pastabos / Notes

REG/2019(1)/057

VšĮ "Angelų sodai" / PE "Gardens of Laimės aitvarai iš angelų sodų (<...>) / Kites of
Anglels"
hapinness from gardens of angels

Neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų / Has not met the
administrative evaluation requirements

REG/2019(1)/058

Jakovo Bunkos labdaros ir paramos Atminimo ženklai žydų bendruomenėms Žemaitijos
fondas / Jakovas Bunka Charity and štetluose / Commemoration signs for Jewish
Sponsorship Fund
communities in Samogitia stetls

REG/2019(1)/059

Jakovo Bunkos labdaros ir paramos Etnografinė stovykla „Paskutinis adresas“ Telšių
fondas / Jakovas Bunka Charity and rajono Luokės gimnazijoje / Etnographic camp "The
Sponsorship Fund
Last Address" in Luokes gymnasium in Telshiai region

0,00

REG/2019(1)/060

Jakovo Bunkos labdaros ir paramos Litvakų Atminimo sodo gausinimas / The enhancement
fondas / Jakovas Bunka Charity and of Litvak Commemoration Garden
Sponsorship Fund

0,00

REG/2019(1)/061

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ
CENTRAS / LITHUANIAN
HUMAN RIGHTS CENTER

Vertybių paieškoje - demokratija ir multikultūralizmas
/ In search of values - democracy and multiculturalism

5000,00

REG/2019(1)/062

VšĮ "Ars Lituanica" / PE "Ars
Lituanica"

Svetimi namai / Strangers home

5000,00

Projekto finansavimas su sąlygomis: finansuojama tik projekto veikla
KONCERTAI. Tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų minėjimo
programos dalį. / Project funding with conditions: funded only project activity
CONCERTS. To approve it as inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak)
Community's Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year 2020
commemoration program.

REG/2019(1)/063

Rimantas Dichavičius

Istorinių fotografijų albumas „ Paminklas – Paminklui“
apie senąsias žydų kapines Vilniuje, sunaikintas tarybų
valdžios 1963-1965 m. / The album of historica
photographs "Monument for the monument" about the
old Jewish cemetery in Vilnius, destroyed by the soviet
authorities in 1963-1965

10000,00

Projekto finansavimas su sąlygomis: neatitinkant nurodytam albumų skaičiui
sąmatoje (500 egz.) ir paraiškoje (1000 egz.), išleisti 1000 albumų
egzempliorių. Rekomenduojama į albumą įtraukti Vilniaus žydų Šnipiškių
senąsias kapines. Autoriaus ir GVF teisės į kūrinį bus apibrėžtos projekto
dalinio finansavimo sutartyje, skyrus šiam projektui finansavimą. / Project
funding with conditions: as the number of albums in cost estimate (500
copies) and application (1000 copies) are not matching, to publish 1000
album copies. It is recommended to include in the album Old Shnikishkes
Vilnius Jewish cemetery. Authors and GWF rights to the creation will be
determined in project partial funding agreement, if the funding for this project
will be allocated.
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10 000,00

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/064

Viliaus Gužauskio firma "HOMO
LIBER" / The firm of Vilius
Gaižauskas "HOMO LIBER"

Knygos Leonid Machlis „Viešpatie, pagąsdink, bet
nebausk! Šešios tenoro Michailo Aleksandrovičiaus
karjeros“ vertimas ir leidyba. / The translation and
publishing of Leonid Machlis' book " God, intimidate,
but not punish! Six careers of tenor Michail
Aleksandrovich"

5000,00

REG/2019(1)/065

Viliaus Gužauskio firma "HOMO
LIBER" / The firm of Vilius
Gaižauskas "HOMO LIBER"

Knygos Christopher Isherwood „Goodbye to Berlin“
(Sudie, Berlyne) vertimas ir leidyba / Translation and
publishing of Christopher Isherwood book „Goodbye
to Berlin“

0,00

REG/2019(1)/066

Aleksandras Vitkus

Knygos „Holokaustas Žemaitijoje“ vertimas ir
išleidimas į anglų kalbą / The translation into English
and publishing of the book "Holocaust in Somogitia"

0,00

REG/2019(1)/067

Klaipėdos žydų bendruomenė /
Klaipeda Jewish Community

2020 Klaipėdos žydų bendruomenės vystymo projektas
/ Development project of Klaipėda Jewish Community
for 2020

REG/2019(1)/068

Arvydas Kinderis

Dokumentinis filmas „Meilės ir atminties namai“ /
Dcumentary film "The house of love and memory"

0,00

REG/2019(1)/069

UAB "TV7" / JSC TV7

JONAVOS ŠTETLAS. ISTORIJA, KURI (NE)
DINGO Dokumentinė emocijų kelionė į praeitį /
STETL OF JONAVA. HISTORY, WHICH
HAVE(N'T) DISAPREARRED ANYWHERE
Document journey of emotions to the past

0,00

REG/2019(1)/070

Uždaroji akcinė bendrovė "Init" /
JSC "Init"

„KAUNO ŽYDŲ ISTORIJA IKI HOLOKAUSTO”.
Keturių dokumentinių pasakojimų ciklas apie finansus
ir verslumą / "KAUNAS JEWISH HISTORY UNTIL
HOLOCAUST". Cycle of four documentary stories
about the finance and business
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Pastabos / Notes

Rekomenduojama mažinti knygos apimtis knygoje atskleidžiant tenoro
Michailo Aleksandrovičiaus gyvenimo ir veiklos periodus susijusius su
Lietuva. / It is recommended to reduce the volume of the book revealing life
and periods of activities related with Lithuania of tenor Michail
Aleksandrovič.

50000

3000,00

Projekto finansavimas su sąlyga: finansuojama tik projekto veikla SUKURTI
1 (VIENĄ) DOKUMENTINĘ APYBRAIŽĄ (25 MINUČIŲ TRUKMĖS
TEMA "ŽYDŲ CENTRINIS BANKAS KAUNE" įgyvendinant paraiškoje
nurodytą apybraižos anonsavimą ir demonstravimą pilna apimtimi. / Project
funding with condition: financed only the activity of the project TO CREATE
1 (ONE) DOCUMENTARY (25 MINUTES DURATION ON THE TOPICS
"JEWISH CENTRAL BANK IN KAUNAS" implementing announcement
and demonstration of the documentary described in the application in full
volume.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

REG/2019(1)/071

Rūta Vanagaitė

Christopf Dieckmann, Rūta Vanagaitė. „KAIP TAI
ĮVYKO?“ / Christopf Dieckmann, Rūta Vanagaitė
"How does this happen?"

REG/2019(1)/072

Viktorija Sideraitė Alon

REG/2019(1)/073

Pastabos / Notes

10000,00

Projekto finansavimas su sąlyga: projekto paraiškoje nėra nurodytas
planuojamos išleisti knygos egzempliorių skaičius. Jis matomas sąmatoje
(1000 egz.). Siekiant tai įtvirtinti, nustatomas ne mažesnis nei 1000 knygos
egzempliorių skaičius. / Project funding with a condition: it is not clear the
number of the copies if the plnned publication in project application, it is seen
only in cost estimate (1000 copies). To make sure, the number of copies no
less than 1000 books is determined.

Žydiškojo Vilniaus istorijos muziejaus „Jidiše Vilne“
Zavelio sinagogoje (Gėlių g. 6) ekspozicijos
projektavimo I etapas. / History museum of Jewish
Vilnius "Jidishe Vilne" in Zavelis synagogue (Geliu
str. 6) project exposition, 1st phase.

0,00

Projekto finansavimas su sąlyga: rekomenduojama, kad paraišką teiktų šį
objektą nuosavybės teise valdantis subjektas / Project funding with the
condition: it is recommended, that project application should be submitted by
the subject owning this object by the ownership right.

MB "Audiovizualinė medija" /
"Audovisual Media"

Daugiakultūrės praeities liudininkės / Witnesses of
multicultural past

0,00

REG/2019(1)/074

MB "Audiovizualinė medija" /
"Audovisual Media"

Lietuva litvakų akimis / Lithuania in the eyes of
Litvaks

0,00

REG/2019(1)/075

VšĮ Litvakų kapinių katalogas
MACEVA / NGO Litvak Cemetery
Catalogue MACEVA

Tarptautinė vasaros stovykla Žagarėje / International
summer school in Zhagare

REG/2019(1)/076

Olgos Lengyel Holokausto studijų ir Mokymas apie holokaustą ir žmogaus teises Lietuvoje /
žmogaus teisių institutas / The Olga Teaching about the Holocaust and Human Rights in
Lengyel Institute for Holocaust
Lithuania
Studies and Human Rights (TOLI)
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5000,00

Projekto finansavimas su sąlyga: suteikti GVF nemokamą prieigą prie
virtualios kapinių duomenų bazės. Rekomenduojama teikti virtualioje kapinių
duomenų bazėje surinktą informaciją lietuvių kalba. / Project funding with a
condition: to grant GWF free access to virtual cemetery database. It is
recommended to publish collected information on virtual database in
Lithuanian language.

15000,00

Paraiškoje įvardintas projekto tikslas atitinka 9.1. Gairių prioritetą, kadangi
mokymų tikslas neatsiejamas nuo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos.
Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project aim indicated in project aplication meets
9.1. priority of the guidelines, as aim of education is inseperable from Vilna
Gaon and Lithuanian Jewish history. Project funding with a condition: to
approve it as inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's
Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration
program.

Reg. No.

Pareiškėjas / Applicant

GVF Valdybos skirta
suma / Amount allocated
of the Board of GWF

Projekto pavadinimas / Project Name

Pastabos / Notes

REG/2019(1)/077

Rimantas Stankevičius

Zalmano Šiko knyga "Tūkstantmetis Vilnius" leidimas
lietuvių kalba / Zalman Shik book "Thousand year old
Vilnius"

0,00

REG/2019(1)/078

Schlomo Schafir

"Išgyvenai! Sakai NE gyvenimui?" Autobiografiniai
prisiminimai Lietuvos žydės, pradėti 1906 m. iki šios
dienos. / “Survived! Say NO to live?”. The
autobiographic memories of a Lithuanian Jewish
women, startet at 1906 till today.

0,00

REG/2019(1)/079

Pušaloto bendruomenė / Pushalotas
community

Žydų tautos paveldo išsaugojimas ir įprasminimas
Pušaloto miestelyje. 2-as etapas. Sinagogos parko
komplekso techninis detalizavimas ir vizualizavimas /
Jewish heritage in Pushalotas town preservation and
giving a sense of meaning. 2nd phase.Technical
speficication ir visualization of Synagogue park
complex

5000,00

Paraiškoje įvardinti projekto uždaviniai (paruošti Sinagogos komplekso
formavimo techninius brėžinius ir 3D vizualizacijas) ir tikslinė grupė
(Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė) atitinka 9.1. Gairių prioritetą.
Projekto finansavimas su sąlyga: tvirtinti kaip neatsiejamą Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 2020 metų
minėjimo programos dalį. / Project aims indicated in project aplication (to
prepare technical drawings and 3D visualization of Synagogue complex
formation) and target group (Lithuaian Jewish (Litvak) Community) meets
9.1. priority of the Guidelines. Project funding with a condition: to approve it
as inseperable part of Lithuanian Jewish (Litvak) Community's Vilna Gaon
and Lithuanian Jewish history year 2020 commemoration program.

REG/2019(1)/080

Viešoji įstaiga "KULTŪROS
PAVELDO IŠSAUGOJIMO
PAJĖGOS" / PE "Cultural Heritage
Preservation Forces"

Didžiosios Vilniaus sinagogos kiemo archeologiniai
tyrimai ir išsaugojimas / The Great Synagogue of Vilna
and Shulhoyf archeological excavation and
preservation

24000

Projekto finansavimas su sąlyga: Vilniaus Didžiosios sinagogos objektas
neabejotinai bus vienas lankomiausių objektų 2020 metais. Tvirtinti kaip
neatsiejamą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Vilniaus Gaono ir
Lietuvos žydų istorijos 2020 metų minėjimo programos dalį. / Project
funding with condition: Great Vilna synagogue with no doubt will be most
visited object in 2020. To approve it as inseperable part of Lithuanian Jewish
(Litvak) Community's Vilna Gaon and Lithuanian Jewish history year 2020
commemoration program.

REG/2019(1)/081

Lietuvos žydų Izraelyje asociacija /
Association of Lithuanian Jews in
Israel

Dalyvavimas Lietuvos žydų Holokausto aukų
atminimų ceremonijose Alytaus ir Zarasų miesto
renginiuose liepos 21-24 2020 metais / Participation in
Lithuanian Jewish Holocaust Memorial Ceremonies in
Alytus and Zarasai City Events July 21-24, 2020
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Neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų / Has not met the
administrative evaluation requirements

