
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 1419101113 Turgaus g. 22-8, LT-91249, Klaipėda, tel. 8-46 400300   
(projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas) 

  

 

ATASKAITA GAUTA 

2020 m. sausio     d.                                  

 

 

PROGRAMOS „DIDŽIŲJŲ BURLAIVIŲ REGATA KLAIPĖDOJE „TALL SHIPS RACES 

2021“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO I METŲ (2019 M.) VEIKLOS  

 

REZULTATŲ ATASKAITA 

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės 

biudžeto lėšų sutartyje Nr. J9-2516/sav. (1.2)-7 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo 

laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 2 d. d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  

Sutartimi iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti 

I įgyvendinimo metams skirta 30 900,00 Eur. 

20_____ m.__________ d. Papildomu susitarimu Nr.______ iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti _____ įgyvendinimo metams skirta _______ Eur. 

 

1. Trumpas programos projekto Sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir 

uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas I projekto įgyvendinimo metais: 

Tradicinių burlaivių ir senovinių laivų uosto šventės bei burlaivių regatos skatina laivų savininkus 

leistis į kelionę po Baltijos jūrą, aplankant Klaipėdos uostą, remia tradicinį buriavimą, kaip 

Pasaulio ir Europos jūrinės kultūros paveldo dalį, skatina aktyvų bendradarbiavimą, o taip pat 

kuria ir populiarina jūrinio turizmo tinklą Baltijos jūros regione, garsina Klaipėdą Lietuvoje ir už 

jos ribų, skleidžia žinią apie Lietuvą - jūrinę valstybę. Programa tęsia daugiametę miesto 

kultūrinę tradiciją, puoselėja senąsias, kuria naujas su jūra ir jūrine kultūra siejamas kultūrinės 

raiškos formas; skatina visuomenės susidomėjimą jūrinės kultūros istorija, tradicijomis, 

aktualijomis. Taip pat ugdo miesto visuomenės bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo miestu 

jausmą, sukuria žaismingą, kultūringam poilsiui tinkamą aplinką; sudaro prielaidas vystytis 

kultūriniams ryšiams, turizmui, verslui. 

Organizatorių komanda savo veiklą organizuoja remdamasi visais „Sail Training International 

„Uosto vadove“ (angl. Port Manual) ir Priimančiojo uosto sutartyje (angl. Host Port Contract) 

įtvirtintais reikalavimais ir nuostatomis, tiesioginiais „Tall Ships Races 2021“ regatos Sail 

Training International (toliau STI) vadovų nurodymais ir parengtu trijų metų projekto 

įgyvendinimo veiklos planu.  

 

2. Informacija apie programos projekto veiklas I projekto įgyvendinimo metais: 
Eil. 

Nr. 

Pradžia 

 

Pabaiga 

 
Veikla Vieta 

1. 2019-01-15 2019-01-16 Jungtinis The Tall Ships Races 2021 lenktynes 

priimančių uostų susirinkimas  (The Tall Ships 

Races 2021 joint host port meeting). 

Helsinkis (Suomija), 

Clarion Hotel Helsinki 
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Darbotvarkė: renginio apžvalga (STI); 

projektų valdymas ir organizacinė struktūra;  

laivų verbavimas; buriavimo praktikantų 

verbavimas - Ščecinas dalijasi savo patirtimi; 

laivų pajamos uoste - Klaipėda dalijasi savo 

patirtimi; rėmimas; rinkodara ir komunikacija; 

renginio prekės ženklas ir tapatybė; finansai; 

būsimi susitikimai. 

2. 2019-04-01 2019-05-01 Buriavimo praktikantų (kadetų) atrankos 

principų, anketų, sutarties atnaujinimas. 

 

3. 2019-01-02 2019-12-25 Komunikacija su STI vadovais įvairiais 

renginio organizavimo klausimais. 

 

4. 2019-06-01 2019-11-30 Susitikimai ir derinimo raštai su krantinių 

operatoriais, KVJUD. 

 

5. 2019-07-04 2019-07-06 Jungtinis The Tall Ships Races 2021 lenktynes 

priimančių uostų susirinkimas  (The Tall Ships 

Races 2021 joint host port meeting). 
Darbotvarkė: STI renginių strategija - 

palengvinimas uostams; Tall Ships Races 

2019 laivyną priimantis uostas Olborgas. 

Projekto apžvalga; uostų patariamoji grupė - 

pajamų uoste gavimas laivams; ko reikia 

komerciniams laivams?; STI vaidmuo 

verbuojant karinius laivus; kas lemia karinio 

laivo apsilankymą; buriavimo praktikantų 

atrankos patirtis. 

Olborgas (Danija), 

Olborgo universitetas 

6. 2019-09-01 2019-10-01 Savanorių registracijos anketų atnaujinimas.  

7. 2019-11-01 2019-12-24 Viešųjų pirkimų sąlygų rengimas.  

8. 2019-11-27 2019-11-27 Projekto pristatymas Klaipėdos mokyklų 

vadovams. Savanorystė renginyje. 

Klaipėdos „Varpo“ 

gimnazija.  

9. 2019-12-04 2019-12-04 Seminaras „Savanorystė praturtina!“. Pirmasis 

tarptautinių renginių pristatymas ir mokymai 

būsimiems savanoriams. 

Klaipėdos piliavietės 

konferencijų salė 

10. 2019-12-05 2019-12-08 Tarptautinė buriavimo mokymo ir burlaivių 

konferencija 2019 

Antverpeno konferencijų 

centras. Dalyviai iš 40 

pasaulio šalių 

11. 2019-12-07 2019-12-07 TSR2021 laivyną priimančių uostų seminaras 

(Host ports meeting) 

Antverpeno konferencijų 

centras. 

 

 

3. Informacija apie programos projekto renginių dalyvius I projekto įgyvendinimo 

metais: 

Eil. 

Nr. 

Programos projekto dalyvis 

(atlikėjas, lektorius, vertėjas, autorius, 

muzikinė grupė, institucija ir kt.) 

Dalyvio vaidmuo programos 

projekte 

(jų funkcijos projekte) 

Šalies, iš kurio atvyko 

dalyvis, pavadinimas 

1. Knut Western Tall Ships Races 2021 lenktynių 

pirmininkas 

Norvegija 

2. Paul Bishop,  Tall Ships Races 2021 lenktynių 

direktorius 

D. Britanija 

3. Ben Stuart Tall Ships Races 2021 lenktynių 

direktorius 

D. Britanija 

4. Vanessa Mori Sail Training International (STI), 

komercijos direktorė 

D. Britanija 

5. Olga Petrenko Uostas partneris. Rusija 

6. Lennart Sundja Uostas partneris. Estija 

7. Terese Flojt Uostas partneris. Suomija 

8. Jerzy Raducha Uostas partneris. Lenkija 

9. Rikke Dahl Jensen Uostas partneris. Danija 

10. Sari Haavisto Uostas partneris. Suomija 

11. Haakon Vatle Burlaivio Statsraad Lehmkuhl 

vadybininkas 

Norvegija 
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12. Klaipėdos m. mokyklų vadovai Moksleivių skatinimas, įtraukimas 

savanoriauti renginyje 

Klaipėda 

13. Mindaugas Rukavičius Savanorių koordinatorius Klaipėda 

    

 

4. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, 

projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose I projekto įgyvendinimo 

metais: 
Eil. 

Nr. 
Data Informacijos šaltinio pavadinimas 

Nuoroda internete 

(jeigu tokia yra) 

1. 2019-07-05 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

2. 2019-08-21 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

3. 2019-08-03 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

4. 2019-12-06 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

5. 2019-12-07 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

6. 2019-12-10 Facebook paskyra TallShips Klaipeda https://www.facebook.com/TallShipsKlaipeda/ 

 

5. Informacija apie programos projektui vykdyti panaudotą projekto vykdytojo, 

rėmėjų, partnerių indėlį, nurodant jų formą ir finansinę išraišką I projekto įgyvendinimo 

metais: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Indėlio forma: finansinis 

įnašas, paslaugos, prekės, 

žmogiškieji ištekliai ir kt. 

Finansinė indėlio išraiška 

(Eur) 

1. VšĮ Klaipėdos šventės Paslaugos, žmogiškieji 

ištekliai, lėšos 

6180,00 

2. Klaipėdos savivaldybė lėšos 30900,00 

  Iš viso: 37080,00 

 

6. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas I 

projekto įgyvendinimo metais: 
Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Suma 

(Eur) 

1. 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) 

37080,00 

2. Informacija apie programos projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas (už parduotus 

bilietus, leidinius ir kt.) 
0 

 

7. Programos projekto įgyvendinimo I metais veiklos rodikliai: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys Rodikliai 

1. Programos „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ renginiai ir 

lankytojai (žiūrovai) 

Planuoti 

rodikliai 

Sutartyje 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

Faktiniai 

rodikliai 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

1.1. Dalyvavimas STI konferencijose ir seminaruose 2 3 

1.2. Regatos pristatymas tikslinėse auditorijose 6 2 

1.3. Spaudos konferencijos ir pranešimai žiniasklaidoje (renginių ir pranešimų 

skaičius) 
3 6 

1.4. Buriavimo praktikantų programos pristatymas jaunimui (susitikimų skaičius) 3 2 
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1.5. Savanorių programos pristatymas (susitikimų skaičius) 3 2 

 Iš viso programoje renginių Klaipėdoje I metais: 17 15 

 Iš viso programoje lankytojų (žiūrovų) I metais: 200 450 

2. Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ 

dalyvausiančių savanorių (pagal sudarytas sutartis) skaičius  

Planuoti 

rodikliai 

Sutartyje 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

Faktiniai 

rodikliai 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

2.2. Iš viso planuojama pritraukti savanorių I metais 0 0 

 Iš viso pritraukta savanorių (pagal sudarytas sutartis) I metais: 0 0 

3. Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ 

atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius  

Planuoti 

rodikliai 

Sutartyje 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

Faktiniai 

rodikliai 

I metais 

2019m. 

(vnt.) 

3.1. Laivų skaičius I metais 0 0 

 Iš viso atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų skaičius I metais: 

 

0 0 

4. Programoje „Didžiųjų burlaivių regata Klaipėdoje“ buriavimo 

praktikantų, skaičius  

Planuoti 

rodikliai 

Sutartyje 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

Faktiniai 

rodikliai 

I metais 

2019 m. 

(vnt.) 

4.1. Buriavimo praktikantų skaičius I metais 0 

 

0 

 

 Iš viso buriavimo praktikantų, skaičius I metais: 0 

 

0 

 

 

8. Kiti programos projekto įgyvendinimo I metais veiklos rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas 

Rezultatas 

2019 m. 

(skaičiais) 

1. Projekto renginių (veiklų) skaičius 11 

2. Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be 

sutarties) su kultūros profesionalais iš Lietuvos skaičius 

0 

3. Atlygintinų paslaugų ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be 

sutarties) su kultūros profesionalais iš užsienio skaičius 

0 

4. Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš Lietuvos skaičius 0 

5. Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų iš užsienio skaičius 0 

6. Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių (atlikėjų) skaičius 63 

7. Į projekto veiklas įtrauktų neįgalių dalyvių (atlikėjų) skaičius 0 

8. Projekto žiūrovų (lankytojų) skaičius 0 
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9. Projekte dalyvavusių savanorių skaičius (su sutartimi ir be sutarties) 0 

10. Skirtingų edukacinių programų skaičius 0 

11. Edukacinių užsiėmimų (visose edukacinėse programose) skaičius 0 

12. Edukacinių programų dalyvių (visuose edukaciniuose užsiėmimuose) 

skaičius 

0 

13. Koprodukcijų (Lietuvos kelių įmonių ir (ar) organizacijų produkcija) 

bendras skaičius 

0 

14. Koprodukcijų su užsienio partneriais skaičius 0 

15. Projekto viešinimo kanalų skaičius 1 

16. Projekto partnerių iš Lietuvos skaičius  12 

17. Projekto partnerių iš užsienio skaičius 0 

18. Projekto rėmėjų (be organizacijos vykdytojo  ir savivaldybės) skaičius 0 

19. Paramos suma (be organizacijos vykdytojo  ir savivaldybės indelio, jei 

paremta paslaugomis, nurodyti jų finansinę išraišką) Eur 

0 

20. Programoje dalyvavusių buriavimo praktikantų skaičius, iš jų naujų 0 

21. Programoje (renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose) dalyvavusių 

organizacijų skaičius 

0 

22. Apdovanojimų, susijusių su projektu, skaičius 0 

23. Apdovanojimų turinys (už ką ir apdovanojimų pavadinimai) (įrašyti) 

 
 

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga: 

 

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas _________________   Direktorius Romandas Žiubrys 
(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė) 

 

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) _________________            Birutė Surblienė 
(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė) 

 

Programos projekto vadovas                 _________________             Violeta Ulevičienė 
            (parašas)                                  (pareigos, vardas ir pavardė) 

 

Ataskaitą užpildė: 
 

Violeta Ulevičienė, tel. 8-618 80066; violeta@jurossvente.lt                                        2020-01-20 
(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) 

mailto:violeta@jurossvente.lt

