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Istorijos programa Paveldosaugos programa Archeologijos programa 

Lietuvos istorijos institutas 
 

Kultūros paveldo centras prie Kultūros 
paveldo departamento 

Lietuvos istorijos institutas 

 Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Kontrolės skyrius 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

Lietuvos literatūros ir meno institutas Kultūros paveldo departamento Apskaitos, 
paveldotvarkos planavimo skyrius 

Asociacija „Lietuvos archeologijos 
draugija“ 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Kultūros paveldo centro Duomenų 
skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyris 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato direkcija 

Lietuvių kalbos institutas Kultūros paveldo departamento Registro 
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos 
skyrius 

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
Archeologijos skyrius 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija 

Kultūros paveldo departamento Vilniaus 
teritorinis padalinys 

Skuodo muziejus 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos Karo mokslų instituto karo 
istorijos centras 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato direkcija 

Trakų istorijos muziejus 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka 

Aukštaitijos Nacionalinio parko 
Informacijos ir kultūros paveldo skyrius 

Panevėžio kraštotyros muziejus 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcija 

Tauragės krašto muziejus 

Lietuvos Respublikos Seimas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcija 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo apsaugos 
skyrius   

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
Dokumentų departamento archyvo skyrius 

Kultūros paveldo departamento 
Marijampolės teritorinis padalinys 

Kėdainių krašto muziejus 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerija 

Kauno rajono savivaldybė 
Telšių rajono savivaldybė 

Merkinės kraštotyros muziejus 

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje Varėnos raj. savivaldybės administracija Gamtos tyrimų centras 



Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje Lazdijų rajono savivaldybė, Architektūros 
skyrius 

UAB „Archeologiniai kasinėjimai“ 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas Kelmės rajono savivaldybės Kraštotvarkos, 
paveldosaugos ir statybos skyrius 

Všį „Kultūros Paveldo Akademija“   

Lietuvos ypatingasis archyvas Šiaulių miesto savivaldybės administracija VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo 
pajėgos“ 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos skyrius 

UAB  Archeologijos projektų centras 
„Antiqua“ 

Vilniaus apskrities archyvas Lietuvos Respublikos Seimas  
Lietuvos literatūros ir meno archyvas Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija  
 Lietuvos žemės ūkio ministerijos Tautinio 

paveldo skyrius 
 

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 

Valstybinis Turizmo departamentas prie 
Ūkio ministerijos 

 

Všį „Rytų Europos žydų kultūros ir 
istorijos tyrimų centras“ 

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija  

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato direkcija 

VU Medicinos fakultetas  

Verkių ir Pavilnių regioninio parko 
direkcija 

Vilniaus vyskupijos CARITAS  

Tytuvėnų regioninis parkas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus  
Lietuvos dailės muziejus 
 

Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino 
pilies bokštas 

 

Bažnytinio paveldo muziejus Bažnytinio paveldo muziejus  
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai 

Všį „Litvakų kapinių katalogas 
MACEVA“ 

 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Istorijos tyrimų skyrius 

Všį Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūra 

 

Telšių rajono savivaldybės Žemaičių 
muziejus „Alka“ 

Všį „Paveldo projektai“  

Kaišiadorių muziejus VĮ „Lietuvos paminklai“  
Lietuvos energetikos muziejus SĮ „Vilniaus planas“  
Beatričės Grincevičiūtės memorialinis 
butas-muziejus „Beatričės namai“ 

UAB „Lietuviškas midus“  

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro Memorialinio 

UAB „DIZI“  



departamento Genocido aukų muziejus 
Všį „Lietuvos paminklai   
Všį „Paveldo projektai“   
Všį „Meno avilys“   
VšĮ „Šiuolaikinės mokyklos centras“   
Všį „Naujasis židinys“   
VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros 
centras“ 

  

Trakų raj. Lentvario „Versmės“ gimnazija“   
 

 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga    
Lietuvos nacionalinis dramos teatras    
UAB „Mediaskopas“    
UAB „Synopticum“    
UAB „Diena Media News“    
UAB „Medikų žinios“, savaitraštis 
„Lietuvos sveikata“   

  

UAB „Veido periodikos leidykla“    
Kultūrinių iniciatyvų UAB „ANCILIUS“    
AB „Lietuvos geležinkeliai“    
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija 

  

SĮ „Vilniaus miesto būstas“   
Šalčininkų raj. savivaldybės administracija   
Zarasų raj. savivaldybės administracija   
Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultetas 

  

 

 


