Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija)

1.

skelbia konkursą „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir
iniciatyvų (toliau – Projektas) finansavimui.

2.

Prioritetinė konkurso finansavimo kryptis – Adolfo Ramanausko-Vanago metų minėjimas.

3.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius ir turinčius išliekamąją vertę

antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje ir jo aukų bei didvyrių pažinimo ir pagerbimo Projektus, kurie
papildytų veiklas, numatytas Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018
metais plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 207
„Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plano
patvirtinimo“.

4.

Įgyvendinamas Projektas turi prisidėti prie:

4.1. antisovietinio pasipriešinimo (rezistencijos) gilesnio pažinimo;
4.2. antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje ir jo aukų bei didvyrių pagerbimo ir atminimo
įamžinimo;
4.3. valstybės patriotinių ir pilietinių galių stiprinimo;
4.4. kovos su užsienio šalių politikos puolimais, bandant klaidingai traktuoti XX a. Lietuvos
valstybingumo istoriją.
5. Projekto turiniui keliami šie reikalavimai:
5.1. Projektas turėtų žadinti visuomenės ir ypač jaunimo norą visapusiškai domėtis
rezistencine Lietuvos praeitimi, ryškiausiomis rezistencinio judėjimo asmenybėmis;
5.2. atskleisti svarbiausius Lietuvos partizaninio pasipriešinimo istorijos bruožus ir jo reikšmę
tolimesnėje kovoje už šalies laisvę ir nepriklausomybę;
5.3. supažindinant su ryškiausiomis rezistencinio judėjimo Lietuvoje asmenybėmis ir jų
didvyriška pasiaukojama veikla, padėti suvokti tautos ir asmens vaidmenį kovoje už laisvę, ugdyti
asmeninę atsakomybę už valstybės nepriklausomybės, demokratijos puoselėjimą bei išsaugojimą;
5.4. parodyti, kad lietuvių tautos tragedija – sovietinė okupacija bei žiaurus susidorojimas su
ginkluotu pasipriešinimu – nusipelno tarptautinio dėmesio ir pagarbos pasaulio istorijoje ir siekti
pasipriešinti galimiems bandymams sumenkinti šį Lietuvos laisvei svarbų istorinį periodą.

6. Laukiami rezultatai:
6.1. įgyvendinus Projektą, turėtų būti sukurtos naujos, modernios, patrauklios pažintinėsedukacinės priemonės antisovietiniam pasipriešinimui ir jo dalyviams išsamiau pažinti;
6.2. plėtojamos švietėjiškos veiklos, leidžiančios giliau suprasti laisvės kovų svarbą Lietuvos
valstybingumui;
6.3. puoselėjamas antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje ir jo aukų bei didvyrių atminimas;
6.4. ugdoma pagarba ir pasididžiavimas Tėvyne ir jos gynėjais;
6.5. pateikiamas istorinę tiesą atitinkantis antisovietinio pasipriešinimo vertinimas.

7.

Kita informacija:

7.1. Projektams, kurių įgyvendinimo bendra sąmata paraiškos pateikimo metu yra ne didesnė
negu 10 000 eurų, gali būti skiriama iki 100 procentų finansavimo. Projektams, kurių įgyvendinimo
bendra sąmata paraiškos pateikimo metu yra didesnė negu 10 000 eurų, gali būti skiriama iki 70
procentų finansavimo.
7.2. Maksimali projektų įgyvendinimui skiriama suma: 30 000 eurų.
7.3. Projektų įgyvendinimo pabaiga – ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 15 dienos
7.4. Projektai, kurių įgyvendinimo terminas yra kitais kalendoriniais metais, negu skiriamas
finansavimas, nefinansuojami.
7.5.

Paraiškas konkursui dėl projektų finansavimo gali teikti biudžetinės įstaigos ir

nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatyme.
7.6.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. birželio 1 d.

7.7. Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius,
pirmadienį– ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų
pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt.
7.8. Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos
Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt.
7.9. Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties
puoselėjimą įgyvendinančių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio
2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.
7.10. Paraiškos forma:

