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Posėdžio sekretorė Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo/nepritarimo Kultūros sostinės programų projektų vertinimo ekspertinei 

išvadai ir KMT siūlymų Administracijos direktoriui dėl dalinio finansavimo projektams skyrimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo/nepritarimo Kultūros sostinės programų projektų 

vertinimo ekspertinei išvadai ir KMT siūlymų Administracijos direktoriui dėl dalinio 

finansavimo projektams skyrimo. 

Diana L. pristatė 2021 metų Kultūros sostinės programai „Neringa – kultūros sala“ viešajam 

konkursui pateiktas trimečių kultūros ir meno projektų paraiškas, o taip pat savo parengtą lentelę su 

ekspertų grupės konsoliduotomis išvadomis, balų vidurkiais ir projektų įgyvendinimui siūlomų 

skirti sumų vidurkiais. Informavo, kad konkursui pateikta 16 paraiškų, 1 paraiška nesurinko 

privalomojo 55 balų vidurkio, todėl pagal galiojantį Tvarkos aprašą negali pretenduoti į dalinį 

finansavimą (Tvarkos aprašo 45 punktas). Skirstoma suma – 60 tūkst. Eur. Trumpai pristatė 

paraiškų turinį. 

Narūnas L. atkreipė dėmesį, kad Tvarkos aprašas aiškiai neapibrėžia lėšų paskirstymo 

principų ar taisyklių, nenumato ir konkrečių skaičiavimo formulių, todėl lėšos projektams paprastai 

skirstomos remiantis ekspertų vertinimais ir rekomendacijomis. Taip pat priminė, kad pagal 

Tvarkos aprašą KMT nariai gali priimti ir kitokį sprendimą nei rekomenduotas ekspertų vertinimo 

išvadose (Tvarkos aprašo 48.2. papunktis), tačiau tokiu atveju privalu savo sprendimus pagrįsti 

konkrečiais argumentais ir juos įrašyti į posėdžio protokolą (Tvarkos aprašo 49 punktas). 

Narūnas L. pasiūlė svarstant projektus bei priimant sprendimus dėl jų finansavimo taikyti 

tokią eigą: 

I etapas. paskirstyti lėšas pagal formulę; 

II etapas. proporcingai mažinti finansavimą kiekvienam projektui tam tikru procentu; 

III etapas. jeigu reikės, pasinaudoti Tvarkos apraše numatyta galimybe priimti kitokį nei 

ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas dėl to pateikiant svarius 

KMT argumentus ir juos įrašant į posėdžio protokolą (lentelę). 

 

I etapas. Diana L. pateikia lentelę, kurioje pagal formulę (ekspertų siūloma suma 

padauginta iš surinktų balų vidurkio ir padalinta iš 100) visiems projektams sumažintos ekspertų 

siūlomos skirti sumos (žr. lentelę).  

 

II etapas. Pabandžius kiekvienam projektui 50 proc. sumažinti finansavimą (siekiant 

aritmetiškai „sutilpti“ į turimą lėšų sumą), tampa akivaizdu, kad gaunami rezultatai nesutampa su 

daugumos KMT narių turima Kultūros sostinės metų vizija bei tikslais. Todėl kyla diskusija ir 

poreikis išsamiau paanalizuoti kiekvieną projektą ir ką jis siūlo Kultūros sostinės metams, bandant 

susidaryti bendrą tų metų vaizdą, užpildant veiklų tinklelį. 



III etapas. KMT nariai aktyviai diskutavo apie kiekvieną projektą atskirai, komentarai 

pateikiami lentelėje. Įvertinus kai kurių projektų kokybiško įgyvendinimo galimybes bei bendrą 

Kultūros sostinės metų kontekstą, bendru sutarimu buvo siūloma neskirti finansavimo tam tikriems 

projektams, lentelėje pateikiant lėšų neskyrimo argumentus (žr. lentelę). 

 

NUTARTA:  

1. Atsižvelgiant į KMT narių išsakytus argumentus, bendru sutarimu pritarti tokiam 

lentelėje išdėstytam lėšų skyrimui/neskyrimui: 

 

Pareiškėjas Projekto pavadinimas Skiriama suma, 

Eur. 

VšĮ „Suspaustas laikas“ Tarptautinis alternatyvaus kino ir meno 

festivalis „Suspaustas laikas“ 

3000 

Vilniaus dailės akademija Neringos miško architektūros rezidencijos 5500 

Koncertinė įstaiga Lietuvos 

nacionalinė filharmonija 

Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis 

“Kuršių nerija” 

7000 

VšĮ „Violončelių muzika“ Tarptautinis tarpsritinis festivalis „N“ 

žemė 

9000 

Baleto teatras Be Water 9000 

VšĮ Thomo Manno kultūros 

centras 

„Kultūrinis miesto tapatumas Europos 

iššūkių kontekste 

8000 

Šeiko šokio teatras Lietuvos kultūros sostinės programos 

atidarymo renginys „Kultūrinis maršrutas: 

LAIKAS NĖ(e)RIMUI“ 

9000 

Karaliaus Mindaugo profesinio 

rengimo centras 

Žemės meno festivalis „Eco Land Art 

Neringa” 

1000 

Asociacija „Menų zona“ Rezidencija „Menų zona“ Nidoje 2000 

VšĮ „Kultūrinių idėjų teritorija“ Mes ir jie 4500 

Vytauto Kernagio fondas 2021 m. vasaros sezono uždarymo 

koncerto „Vytautas Kernagis 70“ 

programos kūrimas pasitelkiant ir 

integruojant vietos bendruomenę bei 

Neringos kraštovaizdį 

2000 

VšĮ 360 laipsnių filmai Kopos prisiminimų neskiriama 

VšĮ „Kultūrinių idėjų teritorija“ Nesibaigiantis saulėlydis neskiriama 

Klaipėdos apskrities viešoji 

I.Simonaitytės biblioteka 

Neringa – tarptautinių rašytojų rezidencijų 

kultūros sala 

neskiriama 

 

2. Įpareigoti Kultūros skyrių skubiai parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų 

skyrimo trimečių Kultūros sostinės programų projektų daliniam finansavimui. 

 

 

Tarybos pirmininkas     Narūnas Lendraitis 

  

 

Tarybos sekretorė     Diana Liutkutė 

 

 

 


