
VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“  

INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOTES 2018 M. III KETVIRTIS 

 

Data Projektas Renginio forma, 

pavadinimas, 

organizatoriai 

Komandiruotės tikslas Nagrinėti 

klausimai ir atlikti 

darbai 

Komandiruotės 

išlaidos 

2018-07-05 

2018-07-07 

Gdanskas 

(Lenkija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto 

„Jachtos 

„Lietuva“ 

kelionės per 

Baltijos jūros 

uostus, skirtos 

Lietuvos 

šimtmečiui 

paminėti“ 

įgyvendinimas 

 

 

Projekto „Jachtos 
„Lietuva“ 
kelionės per 
Baltijos jūros 
uostus, skirtos 
Lietuvos 
šimtmečiui 
paminėti“ jachtos 
maršruto etapas 
Klaipėda-
Gdanskas-
Klaipėda 
 

Pristatyti kartu su 

istorine jachta 

„Lietuva“ keliaujančią 

Lietuvos 100-čiui 

skirtą kilnojamąją 

parodą, dalyvauti kartu 

su jachtos įgula 

susitikimuose su vietos 

ir lietuvių 

bendruomenėmis, 

vietinės valdžios 

atstovais, „Baltic Sail 

Gdansk 2018“  

renginyje 

Parodos, skirtos 

Lietuvos 100-

mečiui paminėti 

pristatymas 

Gdansko 

senamiestyje 

„Baltic Sail 

Gdansk 2018“ 

šventės 

lankytojams ir 

įvairios atributikos 

dalinamas, vaišės 

lietuviška duona ir 

medumi.   

Jachtos „Lietuva“ 

denio atvėrimas 

šventės 

lankytojams, 

jachtos istorijos 

pristatymas. 

Dalyvavimas 

oficialiuose 

„Baltic sail 

Gdansk 2018“ 

priėmimuose 

atstovaujant 

Klaipėdą, 

susitikimai su  

su vietos lietuvių 

bendruomene ir 

lietuviais 

atvykusiais į 

šventę 

Projektų 

techninės dalies 

koordinatorius-

inžinerius 

 Kelionės 

išlaidos 

1115,59 Eur 

2018-08-18  

2018-08-19  

Ryga 

(Latvija) 

Projekto 

„Jachtos 

„Lietuva“ 

kelionės per 

Baltijos jūros 

uostus, skirtos 

Lietuvos 

šimtmečiui 

paminėti“ 

įgyvendinimas 

 

 

Projekto „Jachtos 
„Lietuva“ 
kelionės per 
Baltijos jūros 
uostus, skirtos 
Lietuvos 
šimtmečiui 
paminėti“ jachtos 
maršruto etapas 
Klaipėda-Ryga-
Klaipėda 
 

Pristatyti kartu su 

istorine jachta 

„Lietuva“ keliaujančią 

Lietuvos 100-čiui 

skirtą kilnojamąją 

parodą, dalyvauti kartu 

su jachtos įgula 

susitikimuose su vietos 

ir lietuvių 

bendruomenėmis, 

vietinės valdžios 

atstovais, „Rygos 

dienos“ renginyje 

Pristatyta kartu su 

istorine jachta 

„Lietuva“ 

keliaujanti 

Lietuvos 100-čiui 

skirta kilnojamoji 

paroda, dalyvauta 

kartu su jachtos 

įgula 

susitikimuose su 

vietos ir lietuvių 

bendruomenėmis, 

Jūrinių projektų 
koordinatorius  
Kūrybos 
vadovas  
Kelionės 

išlaidos 

557,00 Eur 



 vietinės valdžios 

atstovais, „Rygos 

dienos“ renginyje 

2018-09-26 

2018-09-29 

Karlskrona 
(Švedija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos 

projektas 

„Jūrinės 

kultūros 

paveldo ir 

istorinio 

pažinimo 

projektas 

„Baltic sail“ 

Asociacijos 
„Baltic Sail“ 
narių komiteto 
susitikimas  

 

Dalyvauti Baltic Sail 

asociacijos komiteto 

kasmetiniame 

susitikime, aptariant 

Baltic Sail renginius, 

finansinę ir veiklos 

ataskaitas, Baltic Sail 

Nation Cup 2019 

 

Vasarą įvykusių 

Baltic Sail 

renginių apžvalga: 

Lietuvos, 

Lenkijos, Latvijos 

nepriklausomybės 

šimtmečiui skirti 

renginiai, 

jubiliejinis 

Haikutter 

festivalis Nystede, 

Hanseatic days ir 

Baltic ir kt.; 

Planuojami 

jūriniai renginiai 

2019; 

„Draugiško uosto“ 

(friendly port) 

statusas. Dėl 

oficialaus 

kreipimosi į 

kiekvienos šalies 

valdžios organus; 

Baltic Pass 

Maritime heritage 

tours/ diskusija dėl 

turinio ir dalyvių 

2-ojo tarptautinio 

seminaro, kuris 

vyks 2019 m. 

kovą; 

Reklama ir 

komunikacija 

Baltic Sail 2019 

(skrajutės, 

kvietimai, 

internetinė 

svetainė); 

Burlaivių paraiškų 

finansavimui 

apžvalga; 

Biudžetas 2018; 

planuojamas 

biudžetas 2019 

Naujų 

narių/partnerių 

klausimas (Turku, 

Talinas) 

Jūrinių projektų 

koordinatorius 

Kelionės 

išlaidos 

541,59 Eur 



_________ 


