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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius 

skelbia 

2014 M. KULTŪROS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSĄ 

 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.AD1-291 (nauja redakcija Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-09 įsakymas Nr.AD1 -2586) 

 

Konkurse gali dalyvauti:  

1. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios 

asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir 

teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas;  

2. spaudinių leidybos projektams paraiškas gali teikti 1 punkte paminėti juridiniai asmenys ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę 

veiklą. 

 

2014 m. kultūros projektų dalinio finansavimo prioritetai (patvirtinti Kultūros ir meno 

tarybos 2014-01-08 posėdyje): 

1.K. Donelaičio 300 – asias gimimo metines aktualizuojantys projektai; 

2. Klaipėdos teatrinį meną aktualizuojantys projektai.  

3.Vėtrungių tematiką bei Mažosios Lietuvos nematerialųjį kultūros paveldą 

aktualizuojantys projektai.  
4. Projektai formuojantys patrauklią kultūros, turizmo ir verslo zoną Senamiestyje . 

 

Dalinio finansavimo sritys: 

1. skatina Klaipėdos miesto profesionalaus meno plėtrą ir plėtoja tarptautinius 

kultūrinius mainus (teatro, dailės, fotografijos, šokio, muzikos, kino ir kitų menų sritys); 

2. skatina ir ugdo jaunųjų Klaipėdos menininkų kūrybą (konkursai, meistriškumo kursai, 

kūrybinės stovyklos, kūrybos pristatymas Lietuvoje ir užsienyje, jaunųjų menininkų kūrybos 

skaitmeninėse ir vaizdo laikmenose leidyba); 

3. skatina įvairių Klaipėdos gyventojų grupių (neįgalių, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir 

kitų) meninę saviraišką ir kultūrinį užimtumą; 

4. plėtoja Klaipėdos tautinių mažumų organizacijų kultūrinę veiklą ir tautinių mažumų  

kultūrą; 

5. puoselėja lietuvių etninę kultūrą ir kultūros paveldo išsaugojimą Klaipėdoje (jūrinę 

kultūrą, Mažosios Lietuvos kultūrą, Lietuvos istoriją, lietuvių etninę kultūrą puoselėjantys 

projektai); 

6. užtikrina meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą (istorinės, poezijos, prozos 

knygų, dailės ir meninės fotografijos albumų ir kitų spaudinių leidybos projektai).  

 

Viena organizacija gali pateikti ne daugiau nei 2 paraiškas. 

 

Konkurso paraiškos formas (kultūros ir leidybos projektams) galima gauti Klaipėdos miesto 

savivaldybės Kultūros skyriuje, 510 kab., 5-ame aukšte, adresu Liepų g. 11 arba savivaldybės 

interneto puslapyje www.klaipeda.lt, skyriuose – Naujienos ir Kultūra.  

 

Konkursui pateikiama užpildyta 1 egz. kultūros projekto paraiška su privalomais 

priedais:  

 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopija arba 

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 

kopija; 

 organizacijos įstatų arba nuostatų kopiją;  

http://www.klaipeda.lt/


 pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos kad neturi mokestinių įsipareigojimų; 

 pažyma iš Socialinio draudimo fondo valdybos, kad neturi mokestinių įsipareigojimų.  

 

Prie leidybos projekto paraiškos papildomai pateikiami priedai: 

 rankraštis; 

 2 recenzijos; 

 leidinio sąmata iš leidyklos. 

 

Paraiškos priimamos užklijuotame voke savivaldybės Vieno langelio ir  elektroninių 

paslaugų skyriuje, I-me aukšte, 114 kabinete iki 2014 m. vasario 10 d. (imtinai).  

Priėmimo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 

val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45.  

Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko. 

 

Ant voko nurodyti: 

Konkurso pavadinimą: „Kultūros projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšų 

2014 m. konkursui“ 

Adresas: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui 

(510 kab.) Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.  

 

DĖMESIO!!! 

 

Kviečiame dalyvauti seminaruose apie Kultūros projektų dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų konkurso sąlygas, kurie vyks 2014 m. sausio 17, 24 dienomis 

(penktadieniais), 14 - 16 val. ir sausio 31 d. Didžiajame pasitarimų kambaryje 

(„Akvariumas“). II a. fojė 14-16 val.,   III a. Didžiojoje posėdžių salėje.  

 

Informaciją teikia: 

Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistė,  tel. 8 (46) 39 61 74, el. paštas  

raimonda.mazoniene@klaipeda.lt  

 

PRIDEDAMA: 

1. Kultūros projektų dalinio finansavimo nuostatai; 

2. Žemėlapis – Klaipėdos senamiesčio ribos; 

3. Kultūros projekto paraiška; 

4. Spaudinių projekto paraiška. 

mailto:raimonda.mazoniene@klaipeda.lt

