KULTŪROS IR MENO TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2021-10-11 Nr. TAR1-183
Posėdžio data: 2021 m. spalio 06 d., 13:00-13:30 val.
Posėdžio vieta: MS „Teams“ susitikimų platforma.
Posėdžio pirmininkas – dr. Jonas Genys, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus direktorius, Kultūros ir meno tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvavo (6 nariai iš 11):
1. Dr. Jonas Genys, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
direktorius, KMT (Kultūros ir meno tarybos) pirmininkas;
2. Daiva Molytė-Lukauskienė, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus narė, poetė;
3. Marius Tumšys, VšĮ „Projektas LT“ direktorius, režisierius;
4. Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto mero pavaduotojas, Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys;
5. Kristina Jokubavičienė, Klaipėdos kultūros magistrė, menotyrininkė;
6. Vladas Balsys, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus narys, architektas;
Kiti dalyviai:
Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl likusių nepanaudotų lėšų paskirstymo lėšų atsisakius dviem sričių kultūros ir meno
projektams (VšĮ ‚Klaipėdos publika“ projektas „Laivų paradas“ – 7200 Eur. Ir Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos projektas „Jaunimo perspektyvų platforma –Noriu veikti“ –
4500 eur.)
SVARSTYTA: 1. Dėl likusių nepanaudotų lėšų paskirstymo lėšų atsisakius dviem sričių kultūros
ir meno projektams (VšĮ ‚Klaipėdos publika“ projektas „Laivų paradas“ – 7200 Eur. Ir Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos projektas „Jaunimo perspektyvų platforma –
Noriu veikti“ – 4500 eur.)
Posėdžio pirmininkas pristatė, kad posėdžio darbotvarkėje yra vienas klausimas dėl kultūros ir
meno projektų nepanaudotų lėšų perskirstymo lėšų atsisakius dviem sričių kultūros ir meno projektams:
jūrinės kultūros ir edukacijos srities VšĮ ‚Klaipėdos publika“ projektas „Laivų paradas“ – 7200 Eur ir
bendruomeniškumą skatinančių projektų srities Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
bibliotekos projektas „Jaunimo perspektyvų platforma –Noriu veikti“ – 4500 eur, bendra nepanaudotų
lėšų suma – 11700 Eur. Taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į praėjusio posėdžio metu priimtą nutarimą,
Kultūros skyrius apklausė visus 2021 m. kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurse
dalyvavusius ir praeinamąjį balą surinkusius, tačiau finansavimo negavusius, pareiškėjus ir Kultūros ir
meno tarybos nariams el. paštu pateikė gautų atsakymų rezultatus.

Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad perskirstyti nepanaudotas lėšas yra du būdai: nepanaudotos
lėšos, atsižvelgiant į surinktų balų skaičių ir tai, ar organizacija iki metų pabaigos projektą įvykdys tokia
pat apimtimi, kokia nurodyta paraiškoje, būtų skirtos tų sričių projektams, kuriose lėšų atisakyta, arba
turint svarių argumentų svarstyti lėšas perskirstyti kitų sričių projektams.
Posėdžio pirmininkas pakvietė tarybos narius pasisakyti, kurį lėšų perskirstymo variantą palaikytų.
Visi nariai pritarė, kad nepanaudotos lėšos būtų perskirstomos toje srityje, kurioje lėšų buvo atsisakyta.
Posėdžio pirmininkas pasakė, kad bendruomeniškumą skatinančių projektų srityje nepanaudotų
lėšų yra 4500 Eur., pagal eiliškumą po brūkšniu yra trys projektai, gavę vienodą balų skaičių: VšĮ
„Auksinė Ginsvė“ projektas „Nemokamų seminarų ciklas Neringos / Debreceno / Baltijos mikrorajonų
gyventojams“, asociacijos „Klaipėdos chorinė bendrija „Aukuras“ projektas „II-asis chorinės muzikos
festivalis – „Dainoje tautos dvasia“ ir asociacijos „Klaipėdos krizių įveikimo centras“ projektas
„Kultūrinių-edukacinių veiklų ciklas „Tėvynės meilės vedami“. Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad
Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ iš Savivaldybės biudžeto prašomų lėšų suma yra per didelė, kad
turimų nepanaudotų lėšų, 4500 Eur, pakaktų kokybiškam projekto įgyvendinimui. Posėdžio pirmininkas
pakvietė tarybos narius pasisakyti.
Visi tarybos nariai pasisakė, kad pritaria 2000 Eur skirti VšĮ „Auksinė Ginsvė“ projektui
„Nemokamų seminarų ciklas Neringos / Debreceno / Baltijos mikrorajonų gyventojams“ ir 2500 Eur
skirti Klaipėdos krizių įveikimo centro projektui „Kultūrinių-edukacinių veiklų ciklas „Tėvynės meilės
vedami“.
Posėdžio pirmininkas pristatė, kad Jūrinės kultūros ir edukacijos srityje nepanaudotų lėšų yra 7200
Eur, pagal eiliškumą pirmas projektas po brūkšnio yra Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“
projektas „Jūrinei kultūrai svarbių asmenybių pristatymas virtualioje ir realioje erdvėje“, projekto
vadovas el. paštu nurodė, kad projekto iki metų pabaigos įvykdyti nespėtų ir skirtų lėšų nepanaudotų,
antras pagal eiliškumą yra UAB „Klaipėdos dienraštis“ projektas „Lietuvos jūriniam laivynui – 100“.
Posėdžio pirmininkas pakvietė tarybos narius pasisakyti.
M. Tumšys pažymėjo, kad panašų projektą Klaipėdos dienraštis šiais metais jau įgyvendino, ir jei
būtų nuspręsta pinigus skirti, reikėtų užtikrinti, kad numatytos projekto veiklos bus įgyvendintos taip,
kaip numatyta paraiškoje.
E. Deltuvaitė pasisakė, kad projekto vadovas patvirtino, kad Kultūros ir meno tarybai nusprendus
projektui skirti finansavimą, nors skirta suma bus mažesnė nei prašoma, organizacija projektą įgyvendins
iki metų pabaigos taip, kaip buvo numatyta paraiškoje.
Posėdžio pirmininkas atkreipė dėmesį, kad Kultūros skyrius, rengdamas kultūros ir meno projekto
sutartį dėl finansavimo, aiškiai pažymėtų, kad projekto rodikliai turi būti tokie, kokie buvo numatyti
paraiškoje.
M. Tumšys pasisakė, kad organizacija, teikdama projekto įgyvendinimo ataskaitą, galėtų pridėti
visus paruoštus ir išspausdintus straipsnius kaip įrodymą, kad projektas įgyvendintas pagal numatytą
planą.
Posėdžio pirmininkas suformulavo siūlymą, kad visas jūrinės kultūros ir edukacijos srities
nepanaudotas lėšas, t. y. 7200 Eur, skirti Klaipėdos dienraščio projektui „Lietuvos jūriniam laivynui –
100“. Siūlymui pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA:

1. Nepanaudotas kultūros ir meno sričių projektams skirtas lėšas paskirstyti taip: 2000 Eur
skirti VšĮ „Auksinė Ginsvė“ projektui „Nemokamų seminarų ciklas Neringos /
Debreceno / Baltijos mikrorajonų gyventojams“, 2500 Eur skirti Klaipėdos krizių
įveikimo centro projektui „Kultūrinių-edukacinių veiklų ciklas „Tėvynės meilės
vedami“ ir 7200 Eur, skirti Klaipėdos dienraščio projektui „Lietuvos jūriniam laivynui
– 100“.
Posėdžio pirmininkas

dr. Jonas Genys

Posėdžio sekretorė

Germinta Patašiūtė

