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REG/2021(1)/001 VšĮ "Savi žmonės" / PE Savi žmones Žydų tautos paveldo išsaugojimas ir įprasminimas Pušaloto miestelyje 3-

as etapas. Sinagogos pastato kompleksiniai tyrinėjimai / Preservation and 

meaning of the heritage of the Jewish nation in the town of Pušalotas 

Stage 3. Complex research of the synagogue building 

Neatitiko administracinių reikalavimų. Projektų atrankos komitete ir Geros valios fondo 

valdyboje nesvarstoma. / Did not meet administrative requirements. Not discussed in the 

Project Selection Committee and the Board of the Good Will Foundation.

REG/2021(1)/002 Ukmergės rajono žydų bendruomenė / Ukmerge 

district Jewish community

Ukmergės rajono žydų bendruomenės vystymo projektas 2022 / Ukmerge 

district Jewish community Development Project 2022
19 680,00

REG/2021(1)/003 Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas / 

Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund

Atminimo ženklai žydų bendruomenėms Žemaitijos štetluose / Memorials 

to Jewish communities in Samogitian shtetls
10 000,00 Siekiant optimizuoti projekto kaštus bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakius dalies projektinių 

veiklų projekto tikslas gali būti pasiektas, siūloma siaurinti projektinių veiklų spektrą ir 

mažinti skiriamą finansavimą. / In order to optimize the project costs and taking into 

account that the project goal can be achieved by reducing some parts of the project 

activities, it is recommended to narrow the range of project activities and reduce the 

allocated funding.

REG/2021(1)/004 VšĮ Litvakų kapinių katalogas MACEVA/ NGO 

Litvak Cemetery Catalogue MACEVA

Kauno Žaliakalnio senųjų žydų kapinių palaidojimų identifikacija / Kaunas 

Zaliakalnis Jewish cemetery burials identification
2 946,60

REG/2021(1)/005 Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija/Kaišiadorys District Municipality 

Administration 

ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PRAEITIS ŽIEŽMARIUOSE/

THE PAST OF THE JEWISH COMMUNITY IN ŽIEŽMARIAI
30 000,00 Rekomenduojama techninę užduotį dėl Žiežmarių sinagogos suderinti su Lietuvos žydų 

(litvakų) bendruomene. / It is recommended to coordinate the technical details of 

Ziezmariai synagigue with Lithuanian Jewish (Litvak) community. 

REG/2021(1)/006 KULTŪROS IR SPORTO KLUBAS "FAJERLECH-

MAKABI" / CULTURE AND SPORTS CLUB 

"FAJERLECH-MAKABI"

Žydų dainų ir šokių ansamblio„Fajerlech“ veiklos populiarinimas ir 

stiprinimas / Promotion and strengthening of the activities of the Jewish 

song and dance ensemble Fajerlech

39 000,00

REG/2021(1)/007 Pušaloto bendruomenė / Pušalotas community Žydų tautos paveldo išsaugojimas ir įprasminimas Pušaloto miestelyje. 3-

as etapas. Sinagogos pastato kompleksiniai tyrinėjimai/

Preservation and meaning of the heritage of the Jewish nation in the 

town of Pušalotas. Stage 3.Complex research of the synagogue building.

0,00 Siūloma finansavimo neskirti dėl toliau įvardintų priežasčių. Nėra išspręstas Pušaloto 

sinagogos perdavimo kitam juridiniam asmeniui (Pušaloto sinagoga nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei) klausimas. Rekomendacija pirmiausia 

išspręsti perdavimo - perėmimo klausimą ir tik tuomet imtis veiksmų tvarkyti Pušaloto 

sinagogą.  / It is recommended not to provide funding for the following reasons. The issue 

of transferring the Pušalotas Synagogue to another legal entity (the Pušalotas Synagogue is 

owned by the Lithuanian Jewish (Litvak) community) has not been resolved. The 

recommendation is to first resolve the issue of transferring-accepting and only then take 

action to restore the Pušalotas Synagogue.
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REG/2021(1)/008 LIETUVOS SPORTO KLUBAS "MAKABI" / 

LITHUANIAN SPORTS CLUB "MACCABI"

Lietuvos Sporto klubo "MAKABI" veiklos vystymas, pasiruošimas Pasaulio 

Žaidynėms Izraelyje 2022 m. / Development of the activities of the 

Lithuanian Sports Club "Maccabi", preparation for the World Maccabi 

Games in Israel in 2022

32 500,00

REG/2021(1)/009 LIETUVOS SPORTO KLUBAS "MAKABI" / 

LITHUANIAN SPORTS CLUB "MACCABI"

Lietuvos Sporto klubo "MAKABI" geriausių žydų sportininkų dalyvavimas 

pasaulinėse"MAKABI" žaidynėse 2022 m. liepos 12-26 d. / Participation of 

the best Jewish athletes of the Lithuanian Sports Club "Makabi" in the 

Maccabi World Games July 12-26, 2022

75 000,00 Atsižvelgus į valdybos narių pastabas, prieš pasirašant sutartį rekomenduojama pateikti: 

sportininkų, dalyvausiančių Pasaulinėse „Makabi“ žaidynėse Izraelyje 2022 m., atrankos 

kriterijus, preliminarų sportininkų sąrašą su paaiškinimais, kokiais būdais ta žmonių grupė 

prisideda prie Lietuvos žydų sporto tikslų. / Taking into account the notes of the members 

of the Board, before signing the contract, it is recommended to submit: the selection 

criteria for the athletes who will take part in the World Maccabiah Games 2022 in Israel; a 

preliminary list of athletes with explanations of how that group contributes to Lithuanian 

Jewish sports goals.

REG/2021(1)/010 Leading Edge Productions, Inc. Pasipriešinimas: Jie kovojo / Resistance: They Fought Back 30 000,00 Pareiškėjas turi tikslinti projekto sąmatą joje nurodant tik tas išlaidas, kurios patirtos po 

Geros valios fondo kvietimo paskelbimo už įgyvendinamas projekto veiklas santykiu 

70/30, kaip tai nustato Geros valios fondo taisyklių 7 ir 11 punktai. / The applicant needs 

to revise the project estimate by indicating only those costs of the project activities 

incurred after the announcement of the Good Will Foundation project call, and in the ratio 

of costs should be 70/30, as provided in the Articles 7 and 11 of the Good Will Foundation 

Guidelines.

REG/2021(1)/011 Panevėžio miesto žydų bendruomenė / Panevėžys 

City Jewish Community

Panevėžio miesto žydų bendruomenės vystymo projektas / Panevėžys 

City Jewish Community Development Project
49 315,00

REG/2021(1)/012 Klaipėdos žydų bendruomenė /  Klaipeda Jewish 

Community

“ 2022 Klaipėdos žydų bendruomenės vystymo projektas” / “2022 

Klaipeda Jewish Community of Klaipeda Development Project”
55 000,00

REG/2021(1)/013 MB "Pelėdiškių ąžuolas" / Small entity 

"Peledishkes Oak"

"Šalom, Akmene!" 2022 / „Shalom, Akmene!” 2022 7 000,00 Atsižvelgiant į pareiškėjo anksčiau įgyvendintų projektų turinio panašumus ir įvertinus 

anksčiau skirto finansavimo dydžius, siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into 

account the similarities in the content of the applicant's previous projects and the amount 

of funding allocated previously, it is recommended to reduce the funding.

REG/2021(1)/014 UAB "Mintis" /  JSC Mintis LEOS BEN SHLOMOS PASAKOS VAIKAMS „NAKTIES MAGIJA. MOČIUTĖS 

MEILĖS GIMTADIENIS” VERTIMAS IR LEIDYBA (2 KNYGA) / / Book Granny 

Love’s Birthday. Night Magic

5 000,00 Įvertinus pareiškėjo anskčiau įgyvendinto labai panašių apimčių ir turinio projekto 

finansavimą, siūloma skirti tokią pačią, kaip ir 2019 m., sumą. / After assessing the 

funding of a project of a very similar scope and content implemented previously by the 

applicant, it is recommended to allocate the same amount as in 2019.
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REG/2021(1)/015 Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras 

/ Public Institution Utena Tourism Information 

Centre 

Per Utenos miestą Širdies keliu / The Heart Route in Utena 3 000,00 Atsižvelgiant į egzistuojančias realias galimybes tokio pobūdžio projektui gauti 

savivaldybės paramą turistinių veiklų vystymui regione, įvertinus apčiuopiamą naudą 

konkrečiam regionui (savivaldybei) iš šių veiklų plėtojimo ilgalaikėje perspektyvoje, 

rekomenduojama skirti mažesnį finansavimą. / Taking into account the existing real 

possibilities for this type of project to receive municipal support for the development of 

tourism activities in the region, taking into account the real benefits for a particular region 

(municipality) from the development of these activities in the long run, it is recommended 

to allocate less funding

REG/2021(1)/016 Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija" 

/  PE National Student Academy

2021 - 2022 m. Nacionalinė moksleivių akademija. Muzikos sekcija / 

National Student Academy 2021-2022. Section of music
8 000,00 Rekomenduojama į projektinių veiklų dalyvius įtraukti Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos moksleivius. Siekiant optimizuoti projekto kaštus bei atsižvelgiant į tai, kad 

atsisakius dalies projektinių veiklų projekto tikslas gali būti pasiektas, siūloma siaurinti 

projektinių veiklų spektrą ir mažinti skiriamą finansavimą. / It is recommended to include 

students of Vilnius Šolom Aleichem ORT Gymnasium into the project activities. In order 

to optimize the project costs and taking into account that the project goal can be achieved 

by reducing some parts of the project activities, it is recommended to narrow the range of 

project activities and reduce the allocated funding.

REG/2021(1)/017 Viešoji įstaiga Sugiharos fondas "DIPLOMATAI UŽ 

GYVYBĘ" / PE Sugihara Foundation "DIPLOMATS 

FOR LIFE"

Monografija „Tekstų byla: lietuvių antisemitinis diskursas nuo XIX a. 

antros pusės iki 1940 metų“ / Cause of the texts: Lithuanian Antisemitic 

discourse end of 19th century - 1940

5 000,00 Pagrindinė sąlyga finansavimo skyrimui - knygos autoriaus Lino Venclausko įtraukimas 

(nepakankamai aiškus įvardinimas paraiškoje). Atsižvelgiant į mokslinio turinio leidinio 

pobūdį bei galimybes tokio pobūdžio leidiniams gauti Valstybės finansavimą, 

rekomenduojama skirti mažesnį (nei prašoma) finansavimą. / The main condition for the 

allocation of funding is the inclusion of the author of the book Linas Venclauskas (it is not 

stated clearly in the application). Taking into account the nature of the scientific 

publication and the possibilities of obtaining State funding for such publications, it is 

recommended to allocate less (than requested) funding.

REG/2021(1)/018 Viešoji įstaiga Sugiharos fondas "DIPLOMATAI UŽ 

GYVYBĘ" / PE Sugihara Foundation "DIPLOMATS 

FOR LIFE"

Zwartendijko kambarys (ekspozicija Sugiharos namuose, skirta 

Nyderlandų garbės konsului Lietuvoje 1940 m. Janui Zwartendijkui) / 

Zwartendijk Room (exhibition at Sugihara House dedicated to the Dutch 

Honorary Consul in Lithuania 1940 Jan Zwartendijk)

0,00 Lyginant su to paties pareiškėjo pateikta REG/2021(1)/017 paraiška, paraiškos veiklos 

sprendžia stacionarios vietos įveiklinimą ir siektini rezultatai apima tik pareiškėjo vietos 

gerinimą. Siūloma finansavimo neskirti. / Compared to the application REG/2021(1)/017 

submitted by the same applicant, the activities of the application address the management 

of the stationary site and the results to be achieved include only the improvement of the 

place of the applicant. It is recommended not to provide funding.
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REG/2021(1)/019 Viešoji įstaiga "Pro partners" / PE Pro partners Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas - 2022 / 

International Nehama Lifshitz vocal competition-2022
5 000,00 Atsižvelgus į anksčiau finansuotus panašaus pobūdžio projektus, kuriuose buvo vykdomi 

konkursai, nustatyta, kad planuojamos konkurso išlaidos yra ženkliai per didelės. Siūloma 

mažinti skiriamą finansavimą. Rekomenduojama į projekto dalyvius įtraukti Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos moksleivius. / Taking into account previously funded 

projects of a similar nature that had contests as activities, the planned costs of the contest 

are considered to be significantly excessive. It is recommended to reduce funding. It is 

recommended to involve students of Vilnius Šolom Aleichem ORT Gymnasium in the 

project activities. 

REG/2021(1)/020 MB Phi knygos /  Small entity Phi books Franzo Rosenzweigo veikalo „Išganymo žvaigždė“ vertimas į lietuvių 

kalbą, paruošimas leidybai, leidyba ir viešinimas / Translation of Franz 

Rosenzweig's work "Star of Salvation" into Lithuanian, preparation for 

publication, publishing and publicity 

0,00 Projekto veikla labai specifinė, skirta itin nedidelei tikslinei grupei (leidinys skirtas ne 

plačiai skaitytojų auditorijai). Siūloma finansavimo neskirti. / Activity of the project is 

very specific and dedicated to a very small target group (it is not dediacted to a wide range 

of readers). It is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/021 Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejus / THE MARIJAMPOLE REGION AND 

PRESIDENT KAZYS GRINIUS MUSEUM

Knyga „Marijampoliečių žydų istorija nuo įsikūrimo iki Holokausto” / A 

book „The history of the Jews of Marijampole since their settling till the 

Holocaust”

1 750,00

REG/2021(1)/022 Žydų bendruomenė "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė" / 

Jewish community "Vilnius - Lithuanian 

Jerusalem"

Žydų bendruomenės "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė" veikla 2022 m. / 

Activities of the Jewish community "Vilnius - Lithuanian Jerusalem" in 

2022.

31 626,00

REG/2021(1)/023 ŠVENČIONIŲ RAJONO ŽYDŲ BENDRUOMENĖ / 

Švenčionys Region Jewish Community

Švenčionių rajono žydų bendruomės 2022 metų vystymo projektas /  

Development Project of Švenčionys Region Jewish Community 2022
28 600,00

REG/2021(1)/024 Uždaroji akcinė bendrovė "Init" / JSC Init „SENOSIOS ŽYDŲ KAPINĖS/ TEBŪNA ŠVENTAS MIRUSIŲJŲ ATMINIMAS“. 

Šešių dalių dokumentinis almanachas TV ekranams ir interneto 

platformoms / "OLD JEWISH CEMETERY/ LET THERE BE A HOLY MEMORY 

OF THE DEAD". Six -part documentary almanac for TV screens and online 

platforms

0,00 Atsižvelgiant į tai, kad anksčiau jau buvo finansuoti panašaus turinio ir pobūdžio 

pareiškėjo projektai, kurių rezultatai pasiekia tik nedidelę, lokalią tikslinę grupę, o pats 

rezultatas neužtikrina projekto ilgalaikės naudos, siūloma finansavimo neskirti. / Given 

that projects with similar content and nature have already been funded in the past, the 

results of which reach only a small, local target group and the result itself does not 

guarantee the long-term benefits of the project, it is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/025 LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ /  

LITHUANIAN JEWISH (LITVAK) COMMUNITY

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 2022 metų veiklos programos 

įgyvendinimas / Implementation of the 2022 activity program of the 

Lithuanian Jewish (Litvak) community

902 918,40
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REG/2021(1)/026 LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ /  

LITHUANIAN JEWISH (LITVAK) COMMUNITY

Lietuvos žydų bendruomenės religinio gyvenimo puoselėjimas /  

Fostering of Lithuanian Jewish community religious life
50 000,00

REG/2021(1)/027 VšĮ "Muzikos kodas" / PE Muzikos kodas Kaunas Piano Fest / Kauno fortepijono šventė 9 000,00 Pagrindinė sąlyga finansavimo skyrimui - kad projekto veiklos nėra Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022 programos dalis ir nėra gaunamas iš šios programos finansavimas 

(nepakankamai aiškus įvardinimas paraiškoje). Įžvelgiama dvigubo finansavimo rizika. 

Pareiškėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus. / The main condition for the allocation 

of funding is that the project activities are not part of the Kaunas European Capital of 

Culture 2022 program and funding is not received from this program (it is not clearly 

stated in the application). The risk of double funding is visible. The applicant must provide 

evidence of this.

REG/2021(1)/028 MB "Oktava LT" / Small entity Oktava LT Vaidybinio trumpametražio filmo “Maža laimė, bet mano” gamyba / 

Production of the short feature film “Small happiness, but mine”
0,00 Finansavimo siūloma neskirti dėl abejotinos projekto veiklos - pasirinkta filmo tematika, 

kuri lygiai taip pat galėtų būti pritaikyta ir kitos tautybės asmeniui. / It is recommended not 

to provide funding due to the doubtful project activity - the chosen topic of the film could 

equally well be adapted to a person of another nationality.

REG/2021(1)/029 VšĮ "Ars Lituanica" / PE Ars Lituanica Tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis / International Joseph 

Achron Music Festival
9 000,00 Atsižvelgiant į pareiškėjo anksčiau įgyvendintų projektų turinio panašumus ir įvertinus 

anksčiau skirto finansavimo dydžius, siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into 

account the similarities in the content of the applicant's previous projects and the amount 

of funding allocated previously, it is recommended to reduce the funding.

REG/2021(1)/030 Ugnė Paciukonė Dokumentinis filmas apie Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją / 

Documentary movie about Vilniaus Šolom Aleichem ORT gymnasium.
0,00 Projekto veiklų poreikis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijai nėra nei pakankamai 

atskleistas, nei pagrįstas. Trūksta bendradarbiavimo principų atskleidimo. Siūloma 

finansavimo neskirti. / The need of project activities for Vilnius Šolom Aleichem ORT 

Gymnasium is neither sufficiently disclosed nor justified. There is a lack of disclosure of 

the principles of cooperation. It is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/031 VšĮ "Prabudimo orkestras" / PE „Prabudimo 

orkestras“

„Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės” albumo įrašai ir CD leidyba / “Symphony 

from Jerusalem of the North” album recording and CD release
4 000,00 Išliekamoji, litvakams svarbi siūlomo projekto vertė gali būti užtikrinta įgyvendinus tik 

vieną iš siūlomų projektinių veiklų - CD išleidimas. Atsižvelgiant į tai, kad patys įrašai gali 

būti finansuojami pareiškėjo ar profesionalios muzikos fondų lėšomis, siūloma mažinti 

skiriamą finansavimą. / The lasting value of the proposed project, which is important for 

the Litvaks, can be ensured by implementing only one of the proposed project activities - 

to release a CD. Taking into account that the recordings themselves may be funded by the 

applicant or professional music foundations, it is recommended to reduce the funding.
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REG/2021(1)/032 VšĮ "Kintai Arts" /  PE Kintai Arts Žydai ir Mažoji Lietuva: kultūrų sankirtos ir dialogai II / Jews and Lithuania 

Minor: Crossroads and Dialogues II
11 000,00 Administracinio vertinimo metu išaiškėjo, kad pareiškėjui Sodra yra atidėjusi skolos 

sumokėjimą ir įsipareigojimas Sodrai yra įvykdytas. Skyrus finansavimą šiai paraiškai, 

pareiškėjas turi sumokėti skolą Sodrai iki sutarties pasirašymo ir pateikti tai įrodantį 

dokumentą. Atsižvelgus į projekto turinį ir nenustačius ypatingos svarbos statusą turinčio 

projekto savybių, rekomenduojama skirti ne didesnį nei 70 proc. finansavimą. / During the 

administrative assessment, it became clear that Sodra (The State Social Insurance Fund 

Board) had postponed the payment of the debt to the applicant and that the obligation to 

Sodra had been fulfilled. Once funding has been awarded for this application, the applicant 

must pay the debt to the Sodra before signing the funding contract and provide proof of 

this. Depending on the content of the project and identifying that this is not a project of 

important status, a maximum of 70% funding is recommended.

REG/2021(1)/033 VšĮ "Menopolis" / PE Menopolis Istorija per muziką / Through history with music 2 975,00 Rekomenduojama į projektinių veiklų dalyvius įtraukti Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos moksleivius. / It is recommended to include students of Vilnius Šolom 

Aleichem ORT Gymnasium into the project activities. 

REG/2021(1)/034 Šiaulių krašto žydų bendruomenė / Šiauliai Region 

Jewish Community 

Tęstinis projektas „Žydų istorijos ir kultūros paveldo keliais“ / Follow-up 

project "Jewish Historical and Cultural Heritage Roads"
31 626,00 Siekiant optimizuoti projekto kaštus bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakius dalies projektinių 

veiklų projekto tikslas gali būti pasiektas, siūloma siaurinti projektinių veiklų spektrą ir 

mažinti skiriamą finansavimą. / In order to optimize the project costs and taking into 

account that the project goal can be achieved by reducing some parts of the project 

activities, it is recommended to narrow the range of project activities and reduce the 

allocated funding.

REG/2021(1)/035 Lilija Kopač Dokumentinis filmas "Markas Petuchauskas. Santarvės tiltas" / 

Documentary film "Markas Petuchauskas. The Bridge of unity"
4 000,00 Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas - fizinis asmuo negali skirto Geros valios fondo 

finansavimo išsimokėti tiesiogiai sau. Autorinis honoraras, projekto vadovo atlygis ir kiti 

tiesioginiai mokėjimai sau nėra tinkamos išlaidos (Taisyklių 5 p.), yra skiriamas mažesnis 

finansavimas techninėms priemonėms. / Taking into account that the applicant-natural 

person cannot pay the funding of the Good Will Foundation directly to himself. Royalties, 

project manager's fees and other direct payments are not eligible costs (Article 5 of the 

Guidelines), less funding is provided for technical measures.

REG/2021(1)/036 Viešoji įstaiga "NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI" / PE 

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI

Vytauto Toleikio knygos „Žydai lietuvių literatūroje: nuo priešo iki 

sąjungininko“ leidyba / Publishing of Vytautas Toleikis' book "Jews in 

Lithuanian Literature: from Enemy to an Ally"

5 000,00 Atsižvelgiant į mokslinio turinio leidinio pobūdį bei galimybes tokio pobūdžio leidiniams 

gauti Valstybės finansavimą, rekomenduojama skirti mažesnį (nei prašoma) finansavimą. / 

Taking into account the nature of the scientific publication and the possibilities of 

obtaining State funding for such publications, it is recommended to allocate less (than 

requested) funding.
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REG/2021(1)/037 Viešoji įstaiga "NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI" / PE 

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI

Permąstant Lietuvos žydų istoriją, kultūrą ir atmintį: knygų recenzijos 

žurnale "Naujasis Židinys-Aidai" / Rethinking the History, Culture and 

Memory of Lithuanian Jews: Book Reviews in “Naujasis ŽIdinys-Aidai”

0,00 Abejotinas tikslingumas dėl poreikio publikuoti rezenzijas neatrinktoms knygoms žydų 

istorijos ir kultūros tema. Knygos turėtų būti atrinkos siekiant įvertinti rezenzijų naudą. 

Siūloma finansavimo neskirti. / The need to publish reviews on unselected books on 

Jewish history and culture is questionable. Books should be selected to evaluate the 

benefits of the reviews. It is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/038 Gargždų krašto muziejus / Gargždai Region 

Museum

Žydų bendruomenės pėdsakai dabartiniame Klaipėdos rajone / The signs 

of Jewish society in current Klaipeda district
0,00 Valstybei priklausančių muziejų tyriminę ir naujos ekspozicijos įrengimo veiklas įprastai 

finansuoja valstybiniai fondai. Dėl šios priežasties siūloma finansavimo neskirti. / The 

research and installation of a new exhibition in state-owned museums is usually funded by 

state funds. For this reason, it is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/039 Biržų žydų kultūros ir istorijos draugija / Biržai 

Jewish Culture and History Society

Žydų studijų centro „Sefer“ išleistos monografijos „Žydai Lietuvos 

žemėlapyje: Biržų atvejis. Žydų paveldo ir istorinės atminties 

išsaugojimas“ vertimas ir išleidimas anglų kalba./ Translation and 

publishing the book „Jews on the Map of Lithuania: The Case of Biržai. 

Preserving Jewish Heritage and Historical Memory“, published by CENTER 

FOR UNIVERSITY TEACHING OF JEWISH CIVILIZATION «SEFER».

0,00 Projekto veiklų poreikis nėra pakankamai atskleistas ir pagrįstas, nes iki galo lieka 

neaišku, kam yra skirtas nedidelis 500 egzempliorių tiražo leidinys anglų kalba, kai 

nemaža dalis Lietuvoje gyvenančių žmonių skaito rusų kalbą bei kodėl nėra poreikio iš 

rusų kalbos atlikti vertimą į lietuvių kalbą ir išleisti leidinį leituvių kalba. Dėl šios 

priežasties siūloma finansavimo neskirti. / The need for the project activities is not 

sufficiently disclosed and justified, as it remains completely unclear to whom a small 500-

edition publication in English is intended, especially taking into account that a large 

number of people living in Lithuania read Russian, and it is not intended in the application 

to translate the publication from Russian in the Lithuanian language. For this reason, it is 

recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/040 Šiaulių apskrities žydų bendruomenė / Šiauliai 

District Jewish Community

Tęstinis projektas "Žydų tautos tradicijų ir papročių puoselėjimas" / 

Continuing project "Fostering the traditions and customs of the Jewish 

nation"

21 000,00 Siekiant optimizuoti projekto kaštus bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakius dalies projektinių 

veiklų projekto tikslas gali būti pasiektas, siūloma siaurinti projektinių veiklų spektrą ir 

mažinti skiriamą finansavimą. / In order to optimize the project costs and taking into 

account that the project goal can be achieved by reducing some parts of the project 

activities, it is recommended to narrow the range of project activities and reduce the 

allocated funding.

REG/2021(1)/041 Vilniaus žydų religinė bendruomenė / Vilnius 

Jewish Religious Community

Vilniaus žydų religinės bendruomenės vystymo projektas / Vilnius Jewish 

Religious Community Development Project
110 000,00

REG/2021(1)/042 Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija / 

Vilnius Sholom Aleichem ORT gymnasium

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos modulinių klasių statybos 

projektas / Construction project of modular classes of Vilnius Šolomas 

Aleichem ORT gymnasium 

47 300,00
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REG/2021(1)/043 VšĮ "Prabudimo orkestras" / PE „Prabudimo 

orkestras“

Simfonijos iš Šiaurės Jeruzalės albumo įrašai ir CD leidyba / “Symphony 

from Jerusalem of the North” album recording and CD release
Paraiška pateikta du kartus - el.paštu su el.parašais, REG/2021(1)/031 ir paštu 

REG/2021(1)/043. Buvo įvertinta paraiška REG/2021(1)/031, todėl dubliuojanti paraiška 

nevertintina. / The application was submitted twice - by e-mail signed with e-signatures, 

REG/2021(1)/031, and by post REG/2021(1)/043. Application REG/2021 (1)/031 has been 

evaluated and therefore a duplicate application should not be discussed.

REG/2021(1)/044 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija / 

Klaipeda district municipality administration

VEIVIRŽĖNŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETOS IR KAPO IŠSAUGOJIMAS / 

PRESERVATION OF THE PLACE AND TOMB OF THE WEIVIRŽĖNAI JEWS 

MASSACRE

0,00 Finansavimo siūloma neskirti. Įprasta praktika projekte nurodytas veiklas finansuoti 

Savivaldybių lėšomis. / It is recommended not to provide funding. Common practice to 

fund the activities indicated in the project with the funds of municipalities.

REG/2021(1)/045 Uždaroji akcinė bendrovė "INTER SE" / JSC INTER 

SE

Paroda “Žydų  gyvenimas  Kaune iki  Holokausto” skirti  litvakų dienoms 

per “Kaunas-Europos kultūros sostinė 2022”. Iš  Michailo Duškeso 

Lietuvos judaikos rinkinio

Exhibition "Jewish Life in Kaunas before the Holocaust" dedicated to 

Litvak Days "Kaunas-European Capital of Culture 2022". From Mikhail 

Duškes judaica set.

4 000,00 Atsižvelgus į anksčiau finansuotus panašaus pobūdžio ir masto projektus, kuriuose buvo 

organizuojamos parodos, nustatyta, kad planuojamos išlaidos veikloms yra per didelės. 

Siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into account previously funded projects of 

a similar nature and scale in which exhibitions have been organized, the planned costs are 

considered to be excessive. It is recommended to reduce funding.

REG/2021(1)/046 Gediminas Pašvenskas Skulptūrinis objektas broliams Hermanaui ir Oskarui Minkovskiams 

atminti / Sculptural object in memory of brothers Hermana and Oskar 

Minkovsky

0,00 Praeitų metų rekomendacija: "Rekomenduojama teikti paraišką kitam kvietimui kartu su 

paraiška pateikiant oficialius pritarimus (suderinimus) iš Kauno miesto savivaldybės ir kitų 

reikalingų valstybinių institucijų bei papildant paraišką skulptūros projektu, kuriam pritarė 

Kauno miesto savivaldybė ir kitos privalomos pritarti valstybinės institucijos. Suderinimai 

kartu su paraiška nepateikti. /

Rercommendation from the last year: "Recommendation to submit an application for the 

next call by adding official approvals (decisions) from Kaunas City Municipality and other 

required state institutions, and adding the project of the sculpture discussed and approved 

by Kaunas City Municipality and other required state institutions." Approvals have not 

been submitted together with the application. 

REG/2021(1)/047 Lina Laura Švedaitė „Sienos turi ausis“, Šiaurės Jeruzalė – žydų palikimo paieškos Lietuvos 

miestuose ir miesteliuose / „Walls Have Ears“, Northern Jerusalem – in 

search of Jewish heritage in Lithuanian towns

0,00 Pareiškėjas - fizinis asmuo, o projekto autorinių teisių objektas (renginių scenarijus) yra tik 

maža siūlomų projektinių veiklų dalis. Pagal Taisyklių 5 p. nuostatas fizinis asmuo gali 

kreiptis tik dėl autorinių teisių objektui priskiriamų veiklų finansavimo. Dėl aukščiau 

nurodytų priežasčių didžioji dalis projekto veiklų negali būti finansuojamos. / The 

applicant is a natural person, and the copyright object of the project (event script) is only a 

small part of the proposed project activities. Following the provisions of Article 5 of the 

Guidelines, a natural person may apply only for the financing of activities belonging to the 

object of copyright. For the above reasons, most of the project activities cannot be funded. 
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REG/2021(1)/048  Viktorija Sideraitė Alon Albumas „Žydiškojo Vilniaus atspindžiai miesto architektūroje.“ / Album 

„Reflections of Jewish Vilne in the city architecture“
15 000,00 Paskaičiavus 1 egzemplioriaus kainą, leidinio savikaina - 55,80 eurų. Skiriamos lėšų 

sumos 1 egzemplioriaus savikaina būtų 42,86 eurų, kas užtikrina leidinio išleidimo 

galimybę sumažintu finansavimu. Atsižvelgiama į ankstesniais metais panašaus pobūdžio 

leidinių išleidimo finansavimo skirtą dydį. / After calculating the price of 1 publication, the 

prime cost of the publication is 55.80 euros. The cost of 1 copy of the publication would 

be 42.86 euros, which would allow the publication to be published at reduced funding. 

This ia based on the amount allocated to the publication of similar publications in previous 

years. 

REG/2021(1)/049  Viktorija Sideraitė Alon Žydiškojo Vilniaus istorijos muziejaus „Jidiše Vilne“ Zavelio sinagogoje 

(Gėlių g. 6) ekspozicijos projektavimo I etapas – INTERJERO SUKŪRIMAS / 

The „Yiddishe Vilne“ museum project in Zavel‘s synagogue (Gėlių str 6)– I 

stage of the project – INTERIOR PROJECT

15 000,00 Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas - fizinis asmuo negali skirto Geros valios fondo 

finansavimo išsimokėti tiesiogiai sau. Autorinis honoraras, projekto vadovo atlygis ir kiti 

tiesioginiai mokėjimai sau nėra tinkamos išlaidos (Taisyklių 5 p.), yra skiriamas mažesnis 

finansavimas techninėms priemonėms. / Taking into account that the applicant-natural 

person cannot pay the funding of the Good Will Foundation directly to himself. Royalties, 

project manager's fees and other direct payments are not eligible costs (Article 5 of the 

Guidelines), less funding is provided for technical measures.

REG/2021(1)/050 Rokiškio teatras / Rokiškis Theater Renginiai, skirti Matildos Olkinaitės 100-osioms gimimo metinėms / 

Performances dedicate to Matilda Olkinaite‘s 100 year anniversary.
3 000,00

REG/2021(1)/051 Kauno žydų bendruomenė /  Kaunas Jewish 

Community

Kauno žydų bendruomenės vystymo projektas / Development of Kaunas 

Jewish Community
65 785,00

REG/2021(1)/052 VšĮ "NAUJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ KLUBAS" / PE NAUJŲ 

ŽVAIGŽDŽIŲ KLUBAS

Stalo teniso sporto šakos vystymas Lietuvos žydų bendruomenėje / 

Development of table tennis in the Lithuanian Jewish community
10 000,00 Atsižvelgus į projekto turinį ir nustačius, kad projekto veiklos atitinka neformalaus 

ugdymo veiklas, kas leidžia pritraukti didesnę Valstybės finansavimo dalį ("Kultūros paso" 

programa, kitos valstybės ar savivaldybių programos, finansuojančios neformalaus ugdymo 

veiklas), siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into account the content of the 

project and finding that the project activities correspond to non-formal education activities, 

which allows to attract a larger share of State funding ("Cultural Passport" program, other 

state or municipal non-formal education programs), it is recommended to reduce funding.
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REG/2021(1)/053 Asociacija "Slinktys" / Association Slinktys Lietuvos žydų vaikų literatūros antologijos „Žalieji medeliai” parengimas 

ir leidyba / Preparation and publication of the Lithuanian Jewish 

children's literature anthology "Green Trees"

0,00 Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas viena paraiška planuoja išleisti 5 leidinius, o šia 

paraiška tik 1 leidinį ir lyginant planuojamus pasiekti rezultatus, tokiam leidiniui poreikio 

nėra. Dėl šios priežasties finansavimo siūloma neskirti. / Taking into account that the 

applicant plans to publish 5 publications in one application, and only 1 publication in this 

application and comparing the planned results, there is no need for such a publication. For 

this reason, it is recommended not to provide funding.

REG/2021(1)/054 Asociacija "Slinktys" / Association Slinktys Knygų vaikams iš jidiš kalbos vertimas ir leidyba / Translation and 

publishing of children's books from Yiddish
5 982,00 Atsižvelgiant į pareiškėjo anksčiau įgyvendintų projektų turinio panašumus ir įvertinus 

anksčiau skirto finansavimo dydžius, siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into 

account the similarities in the content of the applicant's previous projects and the amount 

of funding allocated previously, it is recommended to reduce the funding.

REG/2021(1)/055 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS / 

LITHUANIAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS

Laisvų nuo neapykantos bendruomenių kūrimas Lietuvoje / Be Hate Free 9 000,00 Atsižvelgiant į labai platų projekto veiklose naudojamą žmogaus teisių temų spektrą, 

siūloma jį susiaurinti iki konkrečiai litvakams pačių aktualiausių ir tiesiogiai su jais 

susijusių. Rekomenduojama į projekto veiklas įtraukti Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijos moksleivius. Siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / Taking into account the 

very wide range of human rights topics used in the project activities, it is recommended to 

narrow it down to the most relevant and directly related to Litvaks. It is recommended to 

involve students of Vilnius Šolom Aleichem ORT Gymnasium in the project activities. It 

is recommended to reduce funding.

REG/2021(1)/056 Albinas Šimanauskas Projekto „Lietuvos žydų paveldo kelias“ Koncepcijos sukūrimas,  

strateginių ir taktinių veiksmų Programos  parengimas. Originalaus LOGO 

„Lietuvos žydų paveldo kelias“ sukūrimas / To create the Concept of the 

“Lithuanian Jewish Heritage Road” and the Program of the project, 

including proposals and recommendations for successful 

implementation. To create an original LOGO for the project "Lithuanian 

Jewish Heritage Road".

0,00 Rekomenduojame finansavimo neskirti, nes nacionalinės reikšmės koncepciją 

rekomenduojama kurti bendradarbiaujant su žydų bendruomenėmis pateikiant 

bendradarbiavimo sutartis. Rekomenduojama teikti paraišką kitam kvietimui kartu su 

paraiška pateikiant bendaradrbiavimo sutartys. / It is recommended not to provide funding, 

because it is recommended that the concept of national significance should be developed in 

cooperation with Jewish communities based on cooperation agreements. It is 

recommended to apply for the next call by submitting the cooperation agreements.

REG/2021(1)/057 Ieva Kuzminskaitė-Staigienė Gyva misticizmo ugnis: Chaïm Soutine ir litvakų dailė  / A Living Fire of 

Mysticism: Chaïm Soutine and Litvak Art
0,00 Pareiškėjas - fizinis asmuo, o projekto autorinių teisių objektas (parodos aprašomasis 

katalogas ir interviu) yra tik maža siūlomų projektinių veiklų dalis. Pagal Taisyklių 5 p. 

nuostatas fizinis asmuo gali kreiptis tik dėl autorinių teisių objektui priskiriamų veiklų 

finansavimo. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių didžioji dalis projekto veiklų negali būti 

finansuojamos. / The applicant is a natural person, and the copyright object of the project 

(exhibition catalogue and interview) is only a small part of the proposed project activities. 

Following the provisions of Article 5 of the Guidelines, a natural person may apply only 

for the financing of activities belonging to the object of copyright. For the above reasons, 

most of the project activities cannot be funded. 
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REG/2021(1)/058 The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies 

and Human Rights (TOLI)

Learning from the Past, Acting for the Future – Teaching about the 

Holocaust and Human Rights in Lithuania / 

Mokytis iš praeities, veikti ateičiai – Mokymas apie Holokaustą ir žmogaus 

teises Lietuvoje

15 000,00 Atsižvelgiant į pareiškėjo anksčiau įgyvendinto projekto turinio panašumus ir įvertinus 

anksčiau skirto pakankamo finansavimo dydį, siūloma mažinti skiriamą finansavimą. / 

Taking into account the similarities in the content of the applicant's previous projects and 

the amount of funding allocated previously, it is recommended to reduce the funding.
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