2008 m. lapkričio 19 d. protokolas Nr. 3
1. SVARSTYTA: Paraiškos Kultūros ministerijos valstybės stipendijoms meno ir kultūros
kūrėjams gauti.
NUTARTA:
Rekomenduoti skirti muziejų srities valstybės stipendijas pagal jų svarbą tokia eilės tvarka pagal
pridedamą lentelę (Žr. priedą).
2. SVARSTYTA: Paraiškos Kultūros ministerijos konkursinei premijai už muziejininkystės ir
muziejų vertybių restauravimo darbus gauti svarstymas.
NUTARTA:
Rekomenduoti skirti Kultūros ministerijos premiją už muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro
tekstilės dirbtuvių vedėjai Daliai Valujevičienei.
3. SVARSTYTA: Raseinių krašto istorijos muziejaus 2008-09-22 raštas Nr. 100 ,,Dėl buvusių
Raseinių arešto namų ūkinio administracinio pastato renovacijos“.
NUTARTA:
Kreiptis į Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorę Birutę Kulpinskaitę ir paprašyti pateikti
išsamią informaciją apie susiklosčiusią situaciją.
4. SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K174 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
NUTARTA:
Pavesti Ž.Bučiui suformuluoti posėdyje aptartą Muziejų tarybos poziciją šiuo klausimu ir el. paštu
suderinti ją su Muziejų tarybos nariais.

Priedas
Pagal reitingą ir nustatytą kvotą rekomenduojamų muziejų srities valstybės stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2009 m.
Nr. Profesija

Vardas,
pavardė,
gimimo metai

Projekto, programos
pavadinimas

Prašomos
Ekspertų
stipendijos
rekomenduojamo
rūšis ir trukmė s stipendijos
trukmė, rūšis

Anksčiau gautos
valstybės stipendijos
(rūšis, metai, trukmė)

1.

istorikas

Raimundas
Klimavičius
1957 m.

Mokslo studija
,,Sugrįžimas iš
tremties:Lietuvos
kultūros vertybių
repatriacija 1940-1990
metais“

Individuali
1 metams

12 mėnesių
individuali

2005 m. individuali
1 metams
2008 m. individuali
1 metams

2.

muziejininkė

Zita Pikelytė
1965 m.

Individuali
2 metams

10 mėnesių
individuali

Nėra gavusi

3.

muziejininkė

Loreta Birutė
Turauskaitė

Projektas ,,Lietuvos
provincijos fotografijos
1918-1940 metais
tyrinėjimas ir sklaida“
Parengti, kūrybiškai
pritaikyti ir A.Mončio
namuose-muziejuje
pristatyti A.Mončio bei
išeivijos perduotų

Individuali
1 metams

6 mėnesių
individuali

2002 m. edukacinė
6 mėn.

Motyvuotas
paaiškinimas, jei
valstybės stipendija
(išskyrus
edukacine) skiriama
be dviejų metų
pertraukos
Vykdomas tęstinis
projektas:
mokslo studija
,,Sugrįžimas iš
tremties:Lietuvos
kultūros vertybių
repatriacija 19401990 metais“ (2008
m. skirta individuali
stipendija 1m.,buvo
prašyta 2 m.).

4.

Muziejininkas

Rimvydas
Derkintis

5.

Restauratorė

Vita
Andrulienė

spaudinių rinkinį.
Stažuotė Schoenstaetter
Marijonų brolijos
auksakalystės ir meno
dirbinių dirbtuvėse
Vokietijoje
Stažuotė Lietuvos dailės
muziejaus P.Gudyno
restauravimo centre

Edukacinė
5 mėnesiams

5 mėnesių
edukacinė

2002 m individuali
6 mėn.
2003 m. individuali
6 mėn.

Edukacinė
3 mėnesiams

3 mėnesių
edukacinė

Nėra gavusi

