Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr.AD1-1458
Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės
_____________________________________
(projekto vykdytojo organizacijos pavadinimas)

Kodas: 141910112, Turgaus g. 22-8, LT-91249, Klaipėda
Tel. (8 46) 400300, info@jurossvente.lt

________________________________________________________
(projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)

ATASKAITA GAUTA
2020 m. gruodžio 22 d.
PROGRAMOS „DIDŽIŲJŲ BURLAIVIŲ REGATA KLAIPĖDOJE „TALL SHIPS RACES
2021“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO II METŲ 2020 M. TARPINĖ VEIKLOS
REZULTATŲ ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 25 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės
biudžeto lėšų sutartyje Nr. J9-2516 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis
– nuo 2019-2021 m.
2020 m. kovo 5 d. Papildomu susitarimu Nr. J9-837 iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų projektui įgyvendinti II įgyvendinimo metams skirta 29 549,00 Eur.
1. Trumpas programos projekto Sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir
uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas II projekto įgyvendinimo metais:
Dėl pasaulinės pandemijos COVID-19 išplitimo, Europoje įvesto karantino, tame skaičiuje ir Lietuvoje,
vėliau įvestų kitų suvaržymų, ne visi užsibrėžti projekto įgyvendinimo uždaviniai buvo įgyvendinti.
Remiantis renginio organizatorių veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatomis parengtu trijų metų
projekto įgyvendinimo veiklos planu, II-jųjų projekto įgyvendinimo metų antrąjį pusmetį įvykdyti tokie
organizaciniai uždaviniai:
1. Buriavimo praktikantų koordinatoriaus atranka;
2. Nuolatinė komunikacija su STI regatos vadovais;
3. Susitikimai su tiekėjais, komercinių pasiūlymų suderinimas;
4. Pasirašytos sutartys dėl projekto rėmimo;
5. Dalyvavimas virtualioje metinėje „Sail training International“ virtualioje konferencijoje;
6. Burlaivių registracija;
Dėl pandemijos situacijos neįgyvendinti uždaviniai ir atšauktos veiklos:
1. Nepasirašytos sutartys su krantinių ir švartavimo paslaugas tiekėjais ir reklamos gamybos tiekėju;
2. Atšauktas STI inspekcinis vizitas į Klaipėdą.
3. Atšauktos komandiruotės į Varšuvą (Lenkija) ir Lisaboną (Portugalija).
4. Augant COVID-19 užsikrėtimų statistikai, priimtas sprendimas savanorių ir buriavimo praktikantų
atrankas perkelti į 2021 m. I-ą ketv., nes šiuo metu komunikacijai apie renginį situacija visiškai
nepalanki.

2. Informacija apie programos projekto veiklas II projekto įgyvendinimo metais:
Eil.
Nr.
1.

Pradžia
(2020-01-01)
Laivų švartavimo

Pabaiga
(2020-12-31)

Veikla
Suderintas komercinis

Vieta
Kruizinių laivų terminalas,

2
parengiamieji darbai
Paslaugos įguloms

2.

3.

Pasirašytos rėmimo
sutartys

4.

STI metinė
konferencija

2020-11-18/26

5.

STI kontrolinis
susitikimas „Fleet
checklist“

2020-11-26

6.

STI kontrolinis
susitikimas „
„Commercial and
marketing checklist“
Prasidėjo burlaivių
registracija

2020-12-10

7.
8.

pasiūlymas.
Suderintas laikinų statinių
įguloms įrengimo
komercinis pasiūlymas.
UAB „Limarko jūrų
agentūra“;
UAB „Švyturys-Utenos
alus“ Nr. C102018108/B/121/-6
Nufilmuoti du videofilmai,
kurie buvo patalpinti STI
konferencijai skirtame
portale: Miesto mero
kvietimas ir pranešimas apie
masinio renginio
organizavimą. Įvyko 6
virtualūs susitikimai su
burlaivių operatoriais.
Miesto pasirengimas
burlaivių flotilės švartavimui
ir techniniam aptarnavimui
per renginį
Miesto pasirengimas
burlaivių įgulų programos,
renginio rinkodaros ir
viešinimo klausimais.
Užsiregistravo 39 burlaiviai.

Memelio miestas, Dangės upė
Kruizinių laivų terminale,
Žvejų g., Memelio mieste

Internetinėje erdvėje

Internetinėje erdvėje

Internetinėje erdvėje

Pasirinktas buriavimo
praktikantų koordinatorius

3. Informacija apie programos projekto renginių dalyvius II projekto įgyvendinimo
metais:
Eil.
Nr.
1.
2.

Programos projekto dalyvis
(atlikėjas, lektorius, vertėjas, autorius,
muzikinė grupė, institucija ir kt.)
(pildyti)

Dalyvio vaidmuo
programos projekte
(jų funkcijos projekte)

Šalies, iš kurio atvyko dalyvis,
pavadinimas

4. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse,
projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose II projekto įgyvendinimo
metais:
Eil.
Nr.
1.

2020-09-10

2.

2020-10-23

Informacijos šaltinio
pavadinimas
www.sailtraininginternational.o
rg
www.atviraklaipeda.lt

3.

2020-10-23

www.15min.lt

4.

2020-10-23

www.kulturosuostas.lt

5.

2020-11-04

www.tallships.lt

6.

2020-10-23

www.lrytas.lt

Data

Nuoroda internete
(jeigu tokia yra)
https://sailtraininginternational.org/sailtraining/
news/klaipeda-celebrates-annual-sea-festival/
https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universitetolaivai/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prestizineselenktynese-lietuvai-atstovaus-2-klaipedos-universitetolaivai-56-1396812
https://kulturosuostas.lt/2020/10/23/prestizineselenktynese-the-tall-ships-races-2021-lietuvai-atstovaus-2klaipedos-universiteto-laivai/
https://tallships.lt/prestizinese-lenktynese-the-tall-shipsraces-2021-lietuvai-atstovaus-du-klaipedos-universitetolaivai/
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/10/23/news/klaipe
dos-universiteto-laivai-kels-bures-tarptautineje-regatoje-

3
7.

2020-10-26

https://www.facebook.com/Tall
ShipsKlaipeda

the-tall-ships-races-2021--16818741/
STI metinė konferencija

7. Informacija apie programos projektui vykdyti panaudotą projekto vykdytojo, rėmėjų,
partnerių indėlį, nurodant jų formą ir finansinę išraišką II projekto įgyvendinimo
metais:
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

1.

Klaipėdos miesto savivaldybe

2.

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ ar
rėmėjai

Indėlio forma: finansinis įnašas,
paslaugos, prekės, žmogiškieji
ištekliai ir kt.
Finansinis įnašas (gauta 29 459 Eur,
panaudota 17274,80 Eur)
Finansinis įnašas

Finansinė indėlio
išraiška
(Eur)
17 274,80
7800,00

Iš viso:

25074,80

8. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas II
projekto įgyvendinimo metais:
Eil.
Nr.
1.

2.

Finansavimo šaltinis
Visas įgyvendinto programos projekto biudžetas (Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto
lėšos, Lietuvos kultūros tarybos lėšos, projekto vykdytojo (turimos lėšos ir projekto
įgyvendinimo metu gautos ir panaudotos pajamos), rėmėjų, partnerių indėlis)
Informacija apie programos projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas (už parduotus
bilietus, leidinius ir kt.)

Suma
(Eur)
25074,80

0,00

7. Programos projekto įgyvendinimo II (I, II ar III) metais veiklos rodikliai:
Eil.
Nr.

Veiklos kryptys

1.

Programos „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ renginiai ir
lankytojai (žiūrovai)

1.1.

Programos renginių skaičius

1.2.

Programos lankytojų skaičius (STI konferencija, susitikimai)

Planuoti
rodikliai
Sutartyje
II metais
2020 m.
(vnt.)
0

Faktiniai
rodikliai
II metais
2020 m.
(vnt.)
0

0

0

Iš viso programoje renginių Klaipėdoje II metais:

0

0

Iš viso programoje lankytojų (žiūrovų) II metais:

0

0

Planuoti
rodikliai
Sutartyje
II metais
2020 m.
(vnt.)
100

Faktiniai
rodikliai
II metais
2020 m.
(vnt.)

100

0

Planuoti
rodikliai
Sutartyje

Faktiniai
rodikliai
II metais

2.

Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“
dalyvausiančių savanorių (pagal sudarytas sutartis) skaičius

2.2.

Savanorių registracija nukelta į 2021 m. sausį. Priežastis: nepalanki
situacija komunikacijai.

3.

Rodikliai

Iš viso pritraukta savanorių (pagal sudarytas sutartis) II
metais:
Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“
atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius

0

4

3.1.

II
metais
2020 m.
(vnt.)
0

2020 m.
(vnt.)

0

0

Planuoti
rodikliai
Sutartyje
II metais
2020 m.
(vnt.)

Faktiniai
rodikliai
II metais
2020 m.
(vnt.)

Atplaukusių laivų skaičius
Iš viso atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius II metais:

4.

4.1.

Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ buriavimo
praktikantų, skaičius

Buriavimo praktikantų atranka nukelta į 2021 m. I-ą ketv.
Priežastis: nepalanki situacija komunikacijai.
Iš viso buriavimo praktikantų, skaičius II metais:

25
25

0

0
0

8. Kiti programos projekto įgyvendinimo II metais veiklos rodikliai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas
Projekto renginių (veiklų) skaičius (Internetiniai susitikimai: rugpjūčio 24 d.
bendras TSR2021 regatą priimančių uostų susirinkimas; spalio 21 d.
susitikimas su STI komunikacijos vadovu Ben Clark; lapkričio 18/24 STI
konferencija (6 pasijungimai su laivų savininkais); lapkričio 26 d. kontrolinis
(Fleet check list) susitikimas su regatos direktoriumi Ben Stiuart (aptartas
pasirengimas regatos laivyno priėmimui); gruodžio 10 d. kontrolinis
(Commercial check list) susitikimas su Vanessa Mori dėl pasirengimo kitų
metų TSR2021 renginiui.
Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be
sutarties) su kultūros profesionalais iš Lietuvos skaičius
Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be
sutarties) su kultūros profesionalais iš užsienio skaičius
Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš Lietuvos skaičius
Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš užsienio skaičius
Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių (atlikėjų) skaičius (STI konferencijos
dalyviai)
Į projekto veiklas įtrauktų neįgalių dalyvių (atlikėjų) skaičius
Projekto žiūrovų (lankytojų) skaičius
Projekte dalyvavusių savanorių skaičius (su sutartimi ir be sutarties)
Skirtingų edukacinių programų skaičius
Edukacinių užsiėmimų (visose edukacinėse programose) skaičius
Edukacinių programų dalyvių (visuose edukaciniuose užsiėmimuose)
skaičius
Koprodukcijų (Lietuvos kelių įmonių ir (ar) organizacijų produkcija)
bendras skaičius
Koprodukcijų su užsienio partneriais skaičius
Projekto viešinimo kanalų skaičius
Projekto partnerių iš Lietuvos skaičius
Projekto partnerių iš užsienio skaičius

Rezultatas
2020 m.
(skaičiais)
10

0
0
0
0
200
0
12

0
0
0
0
0
0
7
0
0

5
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Projekto rėmėjų (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės) skaičius
Paramos suma (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės indelio, jei
paremta paslaugomis, nurodyti jų finansinę išraišką) Eur
Programoje dalyvavusių buriavimo praktikantų skaičius, iš jų – naujų
Programoje (renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose) dalyvavusių
organizacijų skaičius
Apdovanojimų, susijusių su projektu, skaičius
Apdovanojimų turinys (už ką ir apdovanojimų pavadinimai)

0
0
0
0
0
0

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:
Projekto vykdytojo organizacijos vadovas _________________

direktorius Romandas Žiubrys
(pareigos, vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) _________________
(parašas)

buhalterė Birutė Surblienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Programos projekto vadovas _________________ jūrinių projektų koordinatorė Violeta Ulevičienė
(parašas)

(pareigos, vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildė:
Violeta Ulevičienė, 8-618 80066

2020-12-22

_____________________________________________________________
(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

____________
(data)

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento
Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas:
_________________________________________
(vardas ir pavardė, parašas)

_____________
(data)

