
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KULTUROS IR MENO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
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Posedis ivyko 2019 m. sausio 9 d.,9 val.,322A Pasitarimq kambaryje, Klaipedos miesto
savivaldybeje.

PosedZio pirmininkas - Jonas Genys, Kultlros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojas,
MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, Klaipedos kult[ros magistras;

PosedZio sekretorius - Kristina Skiotyte-Radiene, Ugdymo ir kult[ros departamento Kultlros
skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvavo Kult[ros ir meno tarybos nariai (8 i5 11):
1. Nemira Trakumiene, kultlros centro Zvejt4 r[mai direktoriaus pavaduotoja;
2, Nijole SliuZinskiene, Klaipedos miesto savivaldybes Etnokultlros centro direktore.
3. Gintaras Grajauskas, Lietuvos raSytojq sqjungos Klaipedos skyriaus narys, Klaipedos

kultfiros magistras;
4. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius, Klaipedos kultDros magistras;
5. Kristina Buslajeva, Klaipedos miesto pagyvenusiq Zmoniq asociacijos prezidente;
6. Neringa PoSkute-Jukumiene, Lietuvos dailininkq sqjungos Klaipedos skyriaus pirmininke;
7. Goda Giedraityte, Menininkq grupes ,.Zuvies akis" pirmininke, KultDros ir meno tarybos

pirmininke;
8, Arvydas Cesiulis, Klaipedos miesto tarybos KultDros, Svietimo ir sporto komiteto

pirmininkas.
9, Benas Sarka, kultfiros centro lvei4r[mai Gliukq teatro meno vadovas.

Kiti posedZio dal)'viai:
1, Egle Deltuvaite, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kult[ros

departamento Kulturos skyriaus vedej a;

2. Kristina Skiotyte - Radiene, Ugdymo ir kr,rlturos departamento Kultlros skyriaus vyr.
specialiste.

DARBOTVARKE:
1. DCI kultiiros bei meno projektq dalinio finansavimo Klaipddos miesto savivaldybds

biudZeto 165omis tvarkos apra5o pakeitimo.
2. Del Kultrlros bei meno programq projektq veiklos ataskaitq pristatymo ir

rekomendacij q teikimo ;

3. D€l kvotq patikslinimo programq projektams 2019 m. i5 dalies finansuoti.

1. SVARSTYTA. D6l kulttrros bei meno projektq dalinio finansavimo Klaipddos miesto
savivaldybds biudZeto 165omis tvarkos apra5o pakeitimo.

Kultlros skyriaus vedeja informavo KMT narius, kad siekdama patobulinti kultDros projektq
dalinio finansavimo Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto le5omis tvark4 ketina inicijuoti dalinio
finansavimo tvarkos pokydius ir kviestq KMT narius pasisakyti del esminiq tvarkos pakeitimq:
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o Silloma tvarkos apra5e akcentuoti, kad Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto le5omis
finansuojami projektai tenkintq Klaipedos visuomenes kulturinius, meninius ar edukacinius poreikius
arba bltq aktualfls Klaipedos menininkams ir Siuo aspektu papildyti vertinimo kriterijus.

r Siuloma tvarkos apraSe numatyti galimybg programq konkurs4 skelbti ne vien4 kart4 per
metus ir tokiu budu prisitaikyti prie programq renginiq kalendoriaus ir maZinti administracing naSt4.

Sifiloma numaty.ti ne konkrediqdatq, o programq paraiSkq priemimo trukmg - 20 darbo dienq.
r Si[loma nebereikalauti organrzacijq teikti Sodros ir VMI paLymt4, todel kad Sie duomenys

savivaldybes administracijai ir taip yra prieinami.
o Si[loma vertinimo kriterijus papildyti vykdytojo patirties verlinimu.
o Si[loma keisti nuostat4 del sridiq ir programq projektq administravimo kaStq nustatymo ir

sulyginti projektq administravimo i5laidoms galim4 skirti procenting dali nuo bendros projekto
s4matos su Lietuvos kultDros tarybos taikoma sridiq projektams (35 procentai). Pelno siekiantys
juridiniai asmenys ir valstybines biudZetines istaigos administraciniq i5laidq savivaldybes biudZeto
leSomis dengti negaletq.

. Silloma nebedrausti programq projektus igyvendinandioms organizacijoms dengti narystes
tinklaveiko s or ganrzacij o se mokesdiq savivaldybes biudZeto leSomis.

o Si[loma keisti ataskaitq teikimo tvarkq, nustatant, kad visos organrzacijos, igyvendinusios
projektus pagal sutarlyje numatytus terminus, Savivaldybes administracijai pateikia projekto

igyvendinimo rezultatq ataskait4 ir faktines i5laidas liudijandiq dokumentq s4ra54 vadovaujantis kitq
Lietuvos miestq savivaldybiq, Kulturos tarybos ir ES programq praktika. Kulturos skyrius pasilieka
teisE bet kada iS organrzacljos reikalauti faktines iSlaidas liudijandiq dokumentq koprjq pateikimo arba
nepriklausomo audito iSvados.

Kulturos ir meno tarybos nariai diskutavo del KultDros skyriaus sillymq ir visiems jiems
pritare.

NUTARTA. Pritarti pristatytiems KultDros bei meno projektq dalinio finansavimo Klaipedos
miesto savivaldybes biudZeto leSomis tvarkos apra5o pakeitimams bei siUlyti KultDros skyriui rengiant
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendim4 del minetqjq nuostatq pakeitimo atsiZvelgti i
Kultlros ir meno tarybos sillvma.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

TIKRA
Kristina Skiotyte-Radiene
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultDros departamento
Kultlros skyriaus vyr. specialiste
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