Pareiškėjas / Applicant

VšĮ "Šv.Kristoforo kamerinio
orkestro klubas"

Projekto pavadinimas / Project Title

Koncertas, Lietuvos žydų genocido aukų atminties
dieną, paminint likviduotą Vilniaus getą ir sunaikintas
Vilniaus sinagogas / The concert for the Lithuanian Jewish
Genocide Day commemorating liquidated ghetto and
destroyed synagogues in Vilnius
"CAN" New Artists Collegium Ltd. "Sinagogų aikštės memorialas" Paminklas skirtas
Jurbarko žydų bendruomenės istorijai ir atminimui /
"The memorial of Synagogues' Square" the memorial
dedicated to Jurbarkas Jewish community's remembrance
Savivaldybės BĮ Vilniaus miesto
Koncertas Lietuvos žydų genocido aukoms pagerbti.
savivaldybės choras "Jauna
"Hebraiški motyvai Atminties labirinte" / The concert to
muzika" / Vilnius city municipality
commemorate Lithuanian jewish genocide victims "Hebrew
choir "Young music"
Motives in the Memory labyrinths"
Lietuvos sporto klubas "Makabi" / Lietuvos sporto klubo "Makabi" geriausių žydų
sportininkų sėkmingas dalyvavimas pasaulinėse
Lithuanian Sports Club "Makabi"
"Makabi" žaidynėse Izraelyje 2017 m. liepos 04-18 d. /
The successful participation of the best Jewish athletes of
Lithuanian sports club Maccabi in the global Maccabi
Games in Israel in July 2017 June 04-18.
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
Paroda "Išsaugoti tėvų kalbą: jidiš lakštingalai
muziejus / The Vilna Gaon Jewish
Nechamai Lifšicaitei - 90" / Exhibition - To save the
State museum
parents language:
The exibition dedicated for Yiddish nightingale Nechama
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė Žydų maisto ruošos tradicijos ir paslaptys / Jewish food
/ Jewish Community of Šiauliai
traditions and secrets
Country
UAB "Ex Arte"
Monografija "Leonidas Merkinas: gyvenimas
architektūroje" (knyga lietuvių ir anglų kalbomis) / The
monography of "Leonidas Merkinas: the Life in
Architecture" (the book in Lithuanian and English
Tarptautinės komisijos nacių ir
Meninė konferencija mokyklų bendruomenėms
sovietinio okupacinių režimų
"Lietuvos miestų / miestelių žydų istorijos" (pristatomos
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
istorijos apie gyvenusius vietose žydus, pastatus ir kt.
sekretoriatas / International
kultūrinį palikimą) / The conference "Jewish history in
Commission for the Evaluation of the Lithuanian cities and towns” for school communities (The
Crimes of the Nazi and Soviet
stories about Jews that lived the these cities and towns,
Occupation Regimes in Lithuania, state- buildings, other cultural heritage)
owned enterprise
Tarptautinės komisijos nacių ir
Spektaklių festivalis "Žydų literatūros puslapius
sovietinio okupacinių režimų
atvertus" / Festival of performances "Opening the pages of
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
Jewish literature"
sekretoriatas / International
Commission for the Evaluation of the
Crimes of the Nazi and Soviet
Occupation Regimes in Lithuania, stateowned enterprise
Kauno r. Garliavos Jonučių
Garliavos štetlas / Garliava Shtetle
progimnazija / Garliavos Jonučių
progymnasium in Kaunas district
VšĮ "Artišokai" / Public entity
Knygų ekranai / Screens of the books
"Artišokai"

Rekomenduojama
skirti suma iš GVF /
Recommended amount
from GWF
8 312,00

20 000,00

8 268,00

54 000,00

1 858,14

3 713,06

14 000,00

2 000,00

4 500,00

900,00

3 000,00

VšĮ "Meninių projektų ciklai" /
Public entity "Cycles of Artistic
Lietuvos žmogaus teisių centras,
asociacija / Lithuanian Centre for
Human Rights
Geoffrey Noah Vasil-Jakulis

VšĮ "Ars Lituanica"
VšĮ "Dokumedija" / Public entity
"Dokumedija"
Sam Yossman

VšĮ "Bernardinai.lt" / Public entiry
"Bernardinai"
UAB "Kitos knygos"

VI-asis Klezmerių muzikos festivalis / The 6th Klezmer
music festival
Mokantis istorijos / Learning history

English Translation of Grigoriy Shur's Entries: A
Chronicle of the Vilnius Ghetto, 1941-1945 / Grigorijaus
Šuro užrašų: Vilniaus geto užrašų 1941-1945 vertimas į
Iš Lietuvos žydų (litvakų) muzikinio paveldo / From the
musical heritage of Lithuanian Jews (Litvak's)
Dokumentinis multimedijos projektas internetinėje
erdvėje apie tremtinius "Lapteviečių pėdomis" /
Documentary multi-media project "By the footprints of
Sam Yossman (kartu su Inga Liutkevičiene) knygos
"Šaltojo karo samdinys" vertimas į anglų kalbą ir
leidyba / Book's "Cold War Mercenary" by Sam Yossman
(together with Inga Liutkevičiene) translation to English
Mūsų litvakai / Our litvaks

5 560,00
10 000,00

2 722,00

10 000,00
5 700,00

7 000,00

5 000,00

Jochanano Faino prisiminimų knygos "Berniukas su
smuiku" vertimas ir leidyba" / The memory book "The
boy with a violin" by Jochanan Fain
VšĮ "Tarptautinis litvakų
Susitikimų su moksleiviais ciklas "Jauno žmogaus
fotografijos centras" / International pažintis su dingusia litvakų bendruomene" ir
elektroninio leidinio sukūrimas / Series of meetings with
Center for Litvak Photography
students "The acquaintance with disappeared Litvak
community " and the creation of digital edition
Marijampolės kraštotyros muziejus / Marijampoliečiai žydai miesto kūrėjai / Marijampolė
Marijampolė Local Lore Museum
Jews-the city developers
VšĮ "Vilniaus jidiš institutas" /
Vilniaus jidiš vasaros programa / Vilnius Yiddish summer
Vilnius Yiddish Institute
program
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
V.D.Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos
viešoji biblioteka / Povilas Višinskis katalogas. Iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės
muziejaus rinkinio / Catalogue of medals and plaques by
public library of Šiauliai district
Victor D.Brener. From the fond of Nacional M.K.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė Šiaulių žydų bendruomenė prieškario ir karo metais /
/ Jewish Community of Šiauliai
Jewish Community of Šiauliai in pre-war/war period
Country
UAB "INIT"
Kauno žydų istorija iki holokausto / The history of
Kaunas Jews before the Holocaust
Biržų krašto muziejus "Sėla" / Biržai Vabalninko žydų istorijos įamžinimas / Commemoration
region museum "Sėla"
of Jewish history in Vabalininkas

6 400,00

UAB Šiaulių apskrities televizija /
Broadcaster "Šiaulių apskrities
televizija"

3 000,00

Geri darbai išlikę amžiams. Taip pavadinčiau trijų laidų
ciklą skirtą žydų gelbėtojų palikuonių portretams
įamžinti / Three part television series "Good works
preserved forever" about the descendants of Jewish rescuers
VšĮ "Naujasis Židinys - Aidai" /
Kaip būti po Holokausto? Žydiškieji svarstymai apie
Monthly magazine for religion, culture politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pasaulyje / How to
exist after the Holocaust? Jewish discussions about politics,
and social life "Naujasis židinys –
ethics and identity in the diversity of the world
Aidai"
VšĮ "Menopolis" / Public entity
Istorija ir tolerancija muzikos kontekste / The historie
"Menopolis"
and tolerance in the context of music

3 000,00

748,44
5 000,00
1 200,00

5 500,00

9 000,00
1 000,00

3 000,00

5 000,00

Vilniaus "Saulėtekio" mokykla Litvakai. 900 metų istorijos / Litvaks. 900 years of history
daugiafunkcinis centras / Vilnius
„Sauletekio“ school-multifunctional
centre
VšĮ "Dailininkų sąjungos galerija" / Žydiškojo Vilniaus įvaizdžių topografija: Izraelis / The
Public entity "Artist Union Gallery"
topography of the images of Jewish Vilnius: Israel
VšĮ "Meninių projektų ciklai" /
Monospektaklio "Dievo žmogaus istorija" atstatymas /
Public entity "Cycles of Artistic
Monoplay "The History of God's Human"
Tarptautinės komisijos nacių ir
Dr. Arūno Bubnio knygos "Holokaustas Lietuvos
sovietinio okupacinių režimų
provincijoje 1941 metais" išleidimas ir pristatymas
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
visuomenei / The book "Holocaust in Lithuanian province
sekretoriatas / International
in 1941". Publishment and presentation
Commission for the Evaluation of the
Crimes of the Nazi and Soviet
Occupation Regimes in Lithuania, stateowned enterprise
Kauno Veršvų gimnazija / Kaunas
Veršva gymnasium

Žydų kultūros pėdsakais: "Kad ir kaip toli benueitume,
praeitis vis vien mus pasiveja" / By the footprints of
Jewish culture: "No Matter How Far We Go, the Past Chase
after us Anywhere"
Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono Atminimo ženklai Vilkaviškio žydų holokausto kapinėse
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
/ The signs of remembrance at the Jewish cemetery of
centras-muziejus / The Museum of
Vilkaviškis
Vilkaviškis district
Varėnos rajono savivaldybės
Senosios Merkinės žydų bendruomenės atminimo
Merkinės krašto muziejus / The
įamžinimo projektas buvusių sinagogų vietoje / The
regional museum of Merkinė of Varėna commemoration project of the old Jewish community in
district municipality
Merkinė in the places of former synagogues
VšĮ "Moterų taikdarių
"AL JOLSON IR LIETUVA" / Al Jolson and Lithuania
organizacija" / Public entity "Woman
peacebuilder's organization"
Lina Mumgaudytė
Biografinė ir tapybos žydžių moterų portretų paroda
atskleidžianti jų kūrybos indėlį į žydų kultūros paveldą,
sukurtą II Pasaulinio karo metais / Biographic and
paintings exhibition of portraits of Jewish women revealing
their creative contribution into the Jewish cultural heritage,
created during World War II
Trečiojo amžiaus universiteto
Lietuvos respublikos šimtmečiui - istorijos puslapiai:
Panevėžio fakultetas (TAU PF) /
Žydai Lietuvoje / For the century of Lithuanian Republic Third Age University, Faculty of
pages of history: the Jews of Lithuania
Nijolė Paulikienė
IŠGIRSK ŠIRDIMI. Maršrutas po Jurbarko rajoną
"Lietuvos žydų kultūrinis, ekonominis, kulinarinis
paveldas" / "Hear your heart " Route along Jurbarkas
district, Lithuanian Jewish cultural, culinary heritage
Kėdainių rajono savivaldybės
Žydų istorinės atminties išsaugojimas - žingsnis į
biudžetinė įstaiga, Lietuvos sporto
pilietinę visuomenę / The preservation of Jewish historical
universiteto Kėdainių "Aušros"
memory - a step towards civil society
progimnazija / Lithuanian Sports
University Kėdainių Aušros
Vilniaus žydų teatras / Jewish
"Jolson"
Theatre of Vilnius
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės sporto ir
/ Jewish Community of Šiauliai
laisvalaikio projektas / Jewish community of Šiauliai
Country
district sports and leisure project

3 000,00

3 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Elitinis šachmatų, šaškių klubas
Rositsan ir Maccabi / Elite club for
chess, checkers Rositsan and Maccabi
Yair Qedar

Šachmatų sporto populiarinimas Lietuvos žydų
bendruomenėje / Populiarization of chess game in
Lithuanian Jewish Community
Black Hone, the life of Avraham Sutskever / Juodas
medus, Abraomo Sutzkeverio gyvenimas

0,00

0,00
325 866,64

