Forma patvirtinta Kultūros rėmimo fondo
tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu
(protokolo Nr. 17)
Paraiškos Nr.______________

Gauta (data):_____________

PARAIŠKA
SRITIS (pažymėti tik vieną sritį, kuriai priskiriamas projektas):
Architektūros
Cirko
Dailės
Fotografijos
Kino

I. I

O
O
O
O
O

Muziejų
Kultūros paveldo
Literatūros
Muzikos
Šokio

O
+
O
O
O

Tarpdisciplininio meno
Tautodailės
Teatro
Mėgėjų meno

O
O
O
O

NFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ

1. Projekto vykdytojo pavadinimas ir teisinė forma Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla
(Tikslus projekto vykdytojo pavadinimas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

2. Registracijos kodas 122732630
3. Adresas (Apskritis, miestas, rajonas, kaimas, g-vė, pašto indeksas) Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius
4.Tel., faks., el.paštas 8 (5) 2130623, 2330140, 8-698 09077; el. paštas: leidykla@versme.lt,
interneto svetainė www.versme.lt

5. Projekto vykdytojo vadovo (įmonės, organizacijos vadovo) vardas, pavardė Petras Jonušas
6. Projekto vykdytojo banko rekvizitai AB Parex bankas, banko kodas 72900,
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT027290000005467101
(bankas, filialas, banko kodas, biudžetinė ir atsiskaitomoji sąskaitos)
II. I

NFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.Pavadinimas Kompleksinė mokslinė tiriamoji ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r.) ir jų apylinkes,
patenkančias į tarpukariu buvusio Viekšnių valsčiaus teritoriją.

2. Projekto įgyvendinimo forma (festivalis, paroda, knygos leidyba, seminaras ir pan.) Kultūros paveldo tyrimai ir
jų pagrindu ekspedicijos dalyvių straipsnių parašymas „Versmės“ leidyklos rengiamai lokalinei kolektyvinei
monografijai „Viekšniai“.
3. Sričiai nustatyta(-os) projektų rėmimo kryptis(-ys) (pagal Kultūros fondo internetinėje svetainėje www.krf.lt
pateiktą kultūros ir meno projektų rėmimo krypčių lentelę) Kultūros paveldas, leidiniai apie kultūros paveldą
4. Projekto įgyvendinimo vieta buvusio Viekšnių valsčiaus (Mažeikių r.) teritorija, „Versmės“ leidykla.
5. Projekto vadovas (pridėti gyvenimo ir veiklos aprašymą) Monografijos „Viekšniai“ sudarytojas ir ekspedicijos
vadovas dr. Edmundas Levitas, „Versmės“ leidyklos redaktorius; adresas: Radvilėnų pl. 4-3, LT-50269
Kaunas, tel. 8655 14760, 8 (37) 730990, el. paštas: ediventa@yahoo.com
(Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, adresas susirašinėjimui, tel., faks., el.paštas)

6. Tikslūs įgyvendinimo terminai:

Projekto/ projekto etapo pradžia 2010 m. sausis
Projekto/ projekto etapo pabaiga 2010 m. gruodis

7. Bendras projekto biudžetas 12 230 Lt.
8. Iš KRF prašoma suma 4000 Lt.
Petras Jonušas

Projekto vykdytojo vadovo vardas, pavardė, parašas

Teikiamos paraiškos bendras lapų skaičius 11 lapų
A.V.

2009 m. lapkričio 26 d.
Data

Projektas „ Kompleksinė mokslinė tiriamoji ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r.) ir jų apylinkes, patenkančias į tarpukariu buvusio valsčiaus teritoriją “ (tęsinys)
III. P

2

ROJEKTO APRAŠYMAS

(pagal pateiktą planą pateikite aprašymą, iki 3 lapų)

1 Projekto tikslai ir uždaviniai, jų atitikimas Fondo prioritetus (teikdami paraiškas materialinei bazei
gerinti, nurodykite, kaip numatyti įsigijimai atspindi tęstinio projekto poreikius).
.

Viekšnių buvusio valsčiaus teritorijoje istorija paliko daug nepamirštamų pėdsakų, kuriuos būtina išsaugoti
ateinančioms kartoms. Mokslinės tiriamosios ekspedicijos į Viekšnius tikslas – surinkti papildomos medžiagos,
patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės“ leidyklos rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos
monografijai „Viekšniai“. Ekspedicijos metu numatoma gauti reikiamą informaciją archeologijos,
architektūros, bažnytinio meno paveldo vertinimo, liaudies medicinos, papročių ir tradicijų, buities ir
paprotinės teisės, muzikos, tautosakos, kalbos, tarmių tyrimų srityse.

2. Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būdai.

Rengiant medžiagą monografijai, 2010 metų liepos mėnesį planuojama surengti mokslininkų, kraštotyrininkų,
sociologų, etnologų, žurnalistų, istorikų ir kitų autorių ekspediciją į Viekšnių seniūniją. Kompleksiniams
moksliniams lauko tyrimams bus naudojamos metodinės priemonės, atitinkančios atskirų mokslo šakų specifiką.
Humanitariniams ir socialiniams kultūros tyrimams daugiausiai bus naudojami etnografiniai klausimynai,
daromi tekstų, ypač tautosakos, įrašai, fotografuojami ir kitaip fiksuojami medžiaginio paveldo dalykai, darbo
procesai ir papročiai.

3. Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai, programa (reikėtų nurodyti kaip galima tikslesnes datas).

Įgyvendinant kompleksinių mokslinių tyrimų ekspedicijos projektą, bus siekiama surinkti naujų duomenų apie
kultūros paveldą ir nustatyti, kokie kultūros pokyčiai įvyko XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje Viekšnių
valsčiaus teritorijoje.
Projekto įgyvendinimo etapai:
2010 m. sausis–vasaris. Sukuriama kompleksinės mokslinės Viekšnių ekspedicijos materialinė bazė –
finansavimas ekspedicijos dalyvių išlaikymui, transportui, apsirūpinama darbo priemonėmis ir kt.
2010 m. kovas–birželis. Komplektuojama ekspedicijos dalyvių grupė, vyksta ekspedicijos dalyvių apmokymai,
konsultacijos, apie ekspediciją anonsuojama rajoninėje spaudoje, leidyklos interneto svetainėje.
2010 m. liepos 12–21 d. kompleksiniai lauko tyrimai buvusio Viekšnių valsčiaus (Mažeikių r.) gyvenvietėse.
2010 m. rugpjūtis–gruodis. Surinktos medžiagos analizė ir straipsnių rašymas monografijai „Viekšniai“.

4. Laukiami rezultatai (kas naujo ir kaip bus padaryta, kuo Jūsų projektas skirsis nuo kitų, kas pasikeis, jį
įgyvendinus, kokių visuomenės grupių ar institucijų reikmes jis labiausiai tenkins ir aktyvins jų veiklą, kokią
įtaką jis turės atitinkamos srities modernizavimui ar plėtrai). Planuojami rezultatai turi būti realūs ir įvykdomi,
sudarantys galimybę vertinti, ar projektas sėkmingai įgyvendintas.

Pagrindinis darbo rezultatas – lauko tyrimų metu surinkta medžiaga – rankraščiai, nuotraukos ir kt. Šių ir kitų
archyvinių bei literatūrinių duomenų pagrindu bus parašyti straipsniai monografijai „Viekšniai“. Įgyvendinus
projektą, susidarys prielaidos visapusiškai atskleisti kasdieninį kultūrinį gyvenimą Viekšnių valsčiuje, iškelti
liaudies meistrus ir jų dirbinius, nustatyti reikšmingiausias bei patraukliausias lankytinas vietas, tinkamas
turistiniams maršrutams sudaryti. Šie bus naudingi Viekšnių seniūnijos ekonomikos plėtrai. Ši knyga suteiks
galimybę Lietuvos ir užsienio visuomenei susipažinti su Viekšnių valsčiaus kultūrinio gyvenimo istorija, šio
krašto žymiais žmonėmis, vietinėmis etninės kultūros formomis, prisidės prie kultūros paveldo populiarinimo bei
vietinių kultūros tradicijų saugojimo ir perteikimo. Šio krašto tradicinės kultūros vertybių iškėlimas ir jų
įvertinimas ekspedicijos metu turės teigiamą reikšmę vietinio jaunimo pilietiškumui ir tautinei savigarbai
ugdyti, prisidės prie etninės kultūros palikimo vertės supratimo ir paskatų saugoti valstybinės ir vietinės
reikšmės kultūros paminklus visose amžiaus grupėse. Monografijos „Viekšniai“ parengimas ir išleidimas bus
didelis indėlis į Mažeikių krašto istorijos pažinimą, kultūrinio paveldo išsaugojimą, prasminga dovana Lietuvos
Tūkstantmečiui.

5. Numatoma informacija apie projektą viešojo informavimo priemonėse.

Apie kompleksinę mokslinę Viekšnių ekspediciją ir lauko tyrimų rezultatus bus informuojama Mažeikių rajono
spaudoje, per radiją bei „Versmės“ leidyklos interneto svetainėje, raštais informuojamos aukštosios mokyklos,
mokslo ir kultūros įstaigos, etninės veiklos centrai, muziejai.

6. Projekto tęstinumo galimybės.

Sukaupti lauko tyrimų duomenys bus naudojami, rašant straipsnius monografijai „Viekšniai“ iš serijos
„Lietuvos valsčiai“. Tyrimų metu nustatytos vietinės etninės kultūros formos galės būti panaudotos konstruojant
šio krašto etninę kultūros specifiką. Ji reikšminga regioninėms ekonomikos problemoms spręsti, gaivinant
tradicinius su vietiniais ištekliais susijusius amatus.

7. Projekto vykdytojai, jų kvalifikacija ir patirtis vykdant panašaus pobūdžio projektus.
Ekspedicijos vadovas – doc. dr. Edmundas Levitas.
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Ekspedicijos į Viekšnių valsčių dalyviai: etnologas prof. Libertas Klimka, kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža,
istorikas doc. dr. Martynas Purvinas, architektė Marija Purvinienė, farmacininkė doc. dr. Vilma Gudienė,
botanikė dr. Živilė Lazdauskaitė, archeologė doc. dr. Ilona Vaškevičiūtė, muzikologas Vaclovas Juodpusis,
žurnalistas Apolinaras Juodpusis, bibliotekininkė Birutė Butkevičienė, menotyrininkas Povilas Spurgevičius,
studentai etnologai, kiti specialistai.
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas. „Versmės“ leidykla 1999–2008 m. surengė 63 „Lietuvos
valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į tyrinėjamas vietoves. Ekspedicijų metu surinktos medžiagos pagrindu jau
išleista 17 serijos monografijų (20 tomų), kurių bendra apimtis yra per 22 tūkst. puslapių, parengtos spaudai
dar 8 serijos knygos. Be jų įvairiose rengimo stadijose yra dar 25 knygos, šis sąrašas nuolat pasipildo
pradedamomis rengti naujomis monografijomis.

8. Projekto vykdymui turimi resursai.

„Versmės“ leidyklos ir rėmėjų sukauptos lėšos, turimi mokslininkams reikalingi diktofonai, pakrovėjai
elementams, fotoaparatai, fotojuostos, kitos kanceliarinės prekės.

9. Projekto partneriai.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė, Viekšnių
kultūros darbuotojai ir mokytojai.
IV.

PROJEKTO RĖMĖJAI

(prie paraiškos būtina pridėti dokumentus ar laiškus, įrodančius paramos suteikimo faktą ar ketinimą)

1. VšĮ „Versmės“ leidykla........................................................ Suma 5230 Lt
2. Petras Jonušas .................................................................... Suma 2000 Lt
3. UAB „Magnolija“................................................................ Suma 1000 Lt
4. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnija Suma 1000 Lt

Suteikta + Laukiama atsakymo O
Suteikta + Laukiama atsakymo O
Suteikta O Laukiama atsakymo +
Suteikta O Laukiama atsakymo +

Projektas „ Kompleksinė mokslinė tiriamoji ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r.) ir jų apylinkes, patenkančias į tarpukariu buvusio valsčiaus teritoriją “ (tęsinys)
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ETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

Nr. Išlaidų pavadinimas
1.

Apmokėjimas pagal sutartis fiziniams asmenims:

1.

Ekspedicijos dalyvių dienpinigiai, 10 dienų, 25 dalyviai

2.

Vnt.
Kaina

Lt/d.

30,00

Kiekis,
žmogaus
dienos
250

Visa
reikalinga
suma, Lt
7.500,00

Iš KRF
prašoma
suma, Lt
4.000,00

Kiekis

Visa
reikalinga
suma, Lt

Iš KRF
prašoma
suma, Lt (ne
daugiau
90% turto
vertės)

Kiekis

Visa
reikalinga
suma, Lt
150,00
400,00

Iš KRF
prašoma
suma, Lt
-

Visa
reikalinga
suma, Lt
130,00
128,25
155,20
17,50
30,00

Iš KRF
prašoma
suma, Lt
-

Visa
reikalinga
suma, Lt
2.250,00
100,00

Iš KRF
prašoma
suma, Lt
-

Iš viso:
7.500,00
4.000,00
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto (pvz. įrenginių, mašinų, kompiuterinės programinės įrangos,
kompiuterinės programinės įrangos lincencijų, literatūros ir meno kūrinių ir kt.) įsigijimas:
100%
Turto
vertės
Lt

1.

Mato
vnt.

Mato
vnt.

Vnt.
Kaina

3.

Iš viso:
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto (pvz. patalpų, transporto) nuoma:

1.
2.

Diktofonų nuoma
Automobilių nuoma (2 lengvieji automobiliai, 10 dienų)

4.

Prekių (pvz. kanceliarinių, ūkinių, kuro ir kt.) įsigijimas:

1.
2.
3.
4.
5.

Garso kasetės diktofonams
Foto darbai
Kanceliarinis popierius
Tušinukai, pieštukai
Kitos kanceliarinės prekės

Mato
vnt.

Iš viso:

Iš viso:

Vnt.
Kaina

vnt. 10,00
Lt/d. 20,00

15
20

Mato
vnt.

Vnt.
Kaina

Kiekis

vnt.
vnt.
pok.
vnt.
Lt

2,60
8,55
19,40
0,50
30,00

50
15
8
35
1

550,00

5.

Komandiruočių ir piniginių kompensacijų (pvz. dienpinigių, maitinimo, apgyvendinimo, kelionių bilietų) išlaidos:

1.
2.

Nakvynės išlaidos (9 naktys, 25 dalyviai)
Papildomos komunalinės paslaugos

Mato Vnt.
vnt. Kaina

pasl.
pasl.

Iš viso:
6.

10,00
100,0
0

225
1

2.350,00

Paslaugų įsigijimas ir kitos išlaidos (pvz. ryšių, reklamos, spaudos, gamybos, reprezentacinės ir kt.):
Mato Vnt.
vnt. Kaina

1.
2.

Kiekis

460,95

-

Išlaidos automobilių degalams
l
Iš kitų vietų atvykusių ekspedicijos dalyvių kelionės į Lt/km
ekspedicijos vietą ir grįžimo namo išlaidos (apie 100 km, 20
dalyvių po 2 keliones)

3,70
0,25

Kiekis
100
4000

Visa
reikalinga
suma, Lt
370,00
1.000,00

Iš KRF
prašoma
suma, Lt
-

Projektas „ Kompleksinė mokslinė tiriamoji ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r.) ir jų apylinkes, patenkančias į tarpukariu buvusio valsčiaus teritoriją “ (tęsinys)

Iš viso:
7.

5

1.370,00

Projekto administravimo išlaidos:
Mato Vnt.
vnt. Kaina

1.

Iš viso:

Petras Jonušas

A.V.

Daiva Ramaneckaitė

...........

Projekto vykdytojo vadovo vardas ir pavardė

Projekto vykdytojo vyriausiojo finansininko vardas ir pavardė

Kiekis

Visa
reikalinga
suma, Lt

Iš KRF
prašoma
suma, Lt

IŠ VISO:

12.230,95

4.000,00

............
parašas

parašas

Projektas „ Kompleksinė mokslinė tiriamoji ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r.) ir jų apylinkes, patenkančias į tarpukariu buvusio valsčiaus teritoriją “ (tęsinys)
VI. K
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ITA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ

Ar anksčiau projekto vykdytojas vykdė tokio pat ar panašaus pobūdžio projektus? Jei taip – nurodykite iki 5
projektų:
„Versmės“ leidykla 1999–2008 m. surengė 63 „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į tyrinėjamas
vietoves. Jų metu surinkti duomenys buvo panaudoti leidžiant Lietuvos tūkstantmečiui skirtą knygų seriją
„Lietuvos valsčiai“: „Širvintos“ (2000), „Raguva“ (2001), „Seredžius“ (2003), „Kvėdarna“ (2004), „Papilė“
(I dalis, 2004; II dalis, 2006), „Tauragnai“ (2005), „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (2005), „Laukuva“
(I dalis, 2005; II dalis, 2008), „Gelvonai“ (2009), „Baisogala“ (2009), „Gruzdžiai“ (I dalis, 2009), „Obeliai.
Kriaunos“ (2009); rengiamos monografijos „Antalieptė“, „Balninkai“, „Endriejavas“, „Giedraičiai“,
„Griškabūdis“, „Gelgaudiškis“, „Jieznas. Stakliškės“, „Juodupė. Onuškis“, „Kamajai“, „Kapčiamiestis“,
„Kartena“, „Kazlų Rūda“, „Kriukai“, „Kriūkai“, „Panemunėlis“, „Pandėlys“, „Pašvitinys“, „Plokščiai“,
„Plungė“, „Rumšiškės“, „Sintautai“, „Skaudvilė“, „Taujėnai“, „Vaiguva“, „Valkininkai“, „Vepriai“,
„Vilkija“, „Žagarė“, „Žeimelis“, „Žemaičių Naumiestis“ ir kt.).
Projektas

Laikas

Projekto biudžetas

1. Mokslinė tiriamoji ekspedicija į Giedraičius

2002 m. liepos 22–31 d.

2186,65 Lt

2. Mokslinė tiriamoji ekspedicija į Seredžių

2002 m. birželio 3 –12 d.

2425 Lt

3. Mokslinė tiriamoji ekspedicija į Papilę

2002 m. liepos 8 – 17 d.

4566,68 Lt

4. Mokslinė tiriamoji ekspedicija į Plungę

2003 m. birželio 30 – liepos 5182,37 Lt
9 d.
2008 m. rugpjūčio 4–13 d.
8537,16 Lt

(vadovas Venantas Mačiekus)
(vadovė Vida Girininkienė)
(vadovė Vida Girininkienė)
(vadovas Virginijus Jocys)

5. Mokslinė tiriamoji ekspedicija į Panemunį
(vadovas Venantas Mačiekus)

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, projekto vykdytojo veikla nėra sustabdyta,
sąskaitos nėra areštuotos, atrankos konkursui teikiamas projektas nėra įtrauktas į LR kultūros ministro 2007 m.
vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮV-90 patvirtintą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių sąrašą bei
nėra vieno kurio iš minimų renginių sudėtine dalimi.

Petras Jonušas

Projekto vykdytojo vadovo vardas, pavardė

A.V.

.............
parašas

