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Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
4  punktais,  Kultūros  bei  meno  projektų  finansavimo  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos  27 d.
sprendimu  Nr.  T2-187  „Dėl  Kultūros  bei  meno  projektų  finansavimo  Klaipėdos  miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“, 5.3 ir 9.2 papunkčiais,  11 ir 18 punktais  bei
atsižvelgdamas į Kultūros ir meno tarybos posėdžio 2022-03-29 protokolą Nr. TAR1-62:

1. T v i r t i n u  Kultūros  ir  meno  programos  „Tarptautinių  jūrinių  regatų
organizavimas Klaipėdoje“ finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u  Savivaldybės  administracijos  Kultūros  skyriui  paskelbti  programos
„Tarptautinių  jūrinių  regatų  organizavimas  Klaipėdoje“  dalinio  finansavimo konkursą  ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje. 

3.  N u s t a t a u,  kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  interneto
svetainėje. 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.                               d. įsakymu Nr.

KULTŪROS IR MENO PROGRAMOS „TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ REGATŲ
ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOJE“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Programos tikslas Šia programa siekiama užtikrinti tarptautinių jūrinių regatų „The Tall
Ship Races“ ir kitų tarptautinių jūrinių regatų (pavyzdžiui – Baltic Sail)
organizavimą Klaipėdoje, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės
strateginius  tikslus  ir  Savivaldybės  tarybos  prisiimtus  sutartinius
įsipareigojimus.  

Finansuojamos veiklos Pasiruošimas Klaipėdoje rengiamoms tarptautinėms jūrinėms regatoms
„The  Tall  Ship  Races“  ir  kitoms  Klaipėdoje  vykstančioms
tarptautinėms  jūrinėms  regatoms  ir  jų  įgyvendinimas  (t.  y.  regatų
dalyvių pritraukimas,  dalyvavimas  konferencijose,  miesto pristatymų
organizavimas,  jūrinės  kultūros  pažinimo  ir  edukacijos  skatinimas,
tarptautinių jūrinių regatų kultūrinės programos organizavimas, regatų
dalyvių  infrastruktūros  užtikrinimas,  regatų  dalyvių  burlaivių
pristatymo  miestiečiams  ir  miesto  svečiams  organizavimas,  regatų
rinkodaros ir viešinimo programų parengimas ir įgyvendinimas ir kt.). 
Privalomi reikalavimai veikloms 2022 m.:
1. Dalyvauta  ne  mažiau,  kaip  dvejose  konferencijose  arba
tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose. 
2. Sudarytos ne mažiau,  kaip 5 sutartys arba ketinimų protokolai  su
senųjų  arba  istorinių  burinių  laivų  valdytojais  dėl  atplaukimo  į
Klaipėdą 2023 m. Baltic Sail regatos metu.
Privalomi reikalavimai veikloms 2023 m: 
 1. Per  metus  į  miestą  pritraukta  ne  mažiau,  kaip  10  laivų  ir
suorganizuotas ne mažiau kaip 10-ies laivų pristatymas miestiečiams. 
2. Per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 2 edukaciniai renginiai. 
3. Į programos veiklas per metus įtraukta ne mažiau kaip 10 savanorių
arba buriavimo praktikantų.
4.  Dalyvauta  ne  mažiau  kaip  dviejose  konferencijose  arba
tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose.
Privalomi reikalavimai veikloms 2024 m.: 
1.  Didžiųjų  burlaivių  regatos  „The  Tall  Ship  Races“  metu  į  miestą
pritraukta ne mažiau kaip 80 laivų ir suorganizuotas ne mažiau kaip 20
laivų pristatymas miestiečiams. 
2. Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 edukaciniai renginiai. 
3. Į programos veiklas per metus įtraukta ne mažiau kaip 50 savanorių
arba buriavimo praktikantų. 
4. Dalyvauta  ne  mažiau  kaip  dviejose  konferencijose  arba
tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose.

Veiklų vertinimo 
kriterijai ir jų balai 

1. Projekto programos atitikimas Savivaldybės strateginiams tikslams
ir Savivaldybės tarybos prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams (1–
35). 
2. Programoje  numatytų  jūrinės  kultūros  pažinimo  ir  edukacijos
priemonių vertė (1–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (1–20).
4. Pareiškėjo  patirtis,  kvalifikacija  bei  administracinis  pajėgumas
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(pasirengimas) įgyvendinti programą (1–10).
5. Projekto rinkodaros ir viešinimo programa (1–15).

Kitos sąlygos Paraišką teikiantis subjektas turi:
1. įrodyti,  kad  yra  pajėgus  vykdyti  didelės  apimties  projektus.  Per
pastaruosius 5 metus subjektas turi būti sėkmingai įgyvendinęs bent 2
didelės apimties projektus, kurių vieno sąmatinė vertė būtų ne mažesnė
kaip  200 000  Eur.  Reikalavimui  pagrįsti  subjektas  turi  pateikti
užsakovų  pažymas  arba  sutarčių  kopijas  apie  panašaus  pobūdžio
projektų įgyvendinimą;
2.  į  projekto  programos  rengimą  bei  įgyvendinimą  įtraukti  įvairias
Klaipėdos miesto bendruomenes ir  jūrines  organizacijas  (ne mažiau,
kaip  10  organizacijų),  įmones  bei  įstaigas.  Reikalavimui  pagrįsti
subjektas  pateikia  ketinimų  protokolų,  sutarčių,  raštų  ar  kitokių
panašaus pobūdžio dokumentų kopijas;
3.  projektui  parinkti  projekto  vadovą  (-ę),  turintį  (-čią)  patirties
tarptautinių  kultūrinių,  socialinių  projektų  valdymo  srityje.
Reikalavimui  pagrįsti  subjektas  pateikia  ne  mažiau  kaip  vieno
įgyvendinto tarptautinio projekto, kurio sąmatinė vertė ne mažesnė nei
200 000 eurų, aprašymą bei projekto vadovo (-ės) CV; 
4. į projekto komandą privalo įtraukti projekto uosto dalies vadovą (-
ę),  turintį  (-ią)  burlaivių  įplaukimo /  išplaukimo į  Klaipėdos miesto
uostą,  valdymo patirties.  Reikalavimui  pagrįsti  subjektas  pateikia  ne
mažiau 3 įgyvendintų tarptautinių projektų sąrašą bei projekto uosto
vadovo (-ės) CV.  

Paraiškas galintys 
teikti subjektai

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta  tvarka įregistruoti  juridiniai
asmenys, veikiantys kultūros srityje ir teikiantys kultūrines paslaugas,
išskyrus  Savivaldybės  biudžetines  įstaigas  (Savivaldybės  biudžetinės
įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Finansavimo 
intensyvumas 

Projektui įgyvendinti  reikalinga lėšų dalis,  kurios nepadengia skirtos
Savivaldybės biudžeto lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei  10 procentų
viso projekto poreikio išlaidų.

________________________
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