PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2016 M. KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KULTŪROS
RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠOMIS
2016 m. kovo 8 d. Nr.
Plungė
Vadovaudamasis Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto
tvarkos aprašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T1-7, 18
punktu bei atsižvelgdamas į Plungės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo
komisijos siūlymą (2016 m. kovo 7 d. posėdžio protokolas Nr. TK-9),
s k i r i u iš Kultūros rėmimo programos lėšų 24 000 eurų šiems kultūros projektams iš dalies
finansuoti:
1. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektams:
1.1. „Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja 2016“ – 950 eurų;
1.2. „Knygos teatras – žaidimas žodžiu ir forma“ – 300 eurų;
1.3. „Praeinančio laiko fiksuotojai“ – 950 eurų;
1.4. „Konkursas – skaitymai žemaitiškai“ – 300 eurų.
2. Draugijos „Saulutė“ projektui „Mes – žemaičių žemės“ – 500 eurų.
3. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos projektams:
3.1. „Žemaičių žemės menininkai – Justinas ir Regina Jonušai“ – 800 eurų;
3.2. „Saulutės“ organizacijai – 100 metų“ – 300 eurų.
4. Plungės rajono savivaldybės kultūros centro projektams:
4.1. „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: nuo „Miško“ iki „Pasakos“ – 600 eurų;
4.2. „Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertinės programos parengimas ir sklaida“ – 800
eurų;
4.3. „XI tarptautinis folkloro festivalis „Saulelė raudona“ – 1 650 eurų;
4.4. „25-oji vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Vaikiškas teatrų pavasaris“ – 600 eurų;
4.5. „X tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“ –
950 eurų;
4.6. „Tradicinė rajono vaikystės šventė „Vaikystės taku“ – 300 eurų;
4.7. „XI tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Kovo 11-osios vaikai“ – 800 eurų;
4.8. „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas – XVI jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje“ –
500 eurų.
5. Visuomeninės organizacijos Platelių bendruomenės projektui „Plateliškių sueiga 2016“ – 200 eurų.
6. Plungės r. Platelių meno mokyklos projektui „Regioninė vaikų ir jaunimo kūrybinė -edukacinė
stovykla „Dūdų vasara 2016“ – 450 eurų.
7. VšĮ „Vandens bokštas“ projektui „3-asis performansų festivalis „Simbolis“ – 200 eurų.
8. VšĮ „Fotoarun“ projektui „Zemaitijosfoto.lt – Plungės krašto kultūrinių renginių akimirkos vienoje
vietoje“ – 200 eurų.
9. Žemaičių dailės muziejaus projektams:
9.1. „Nuo Velykų iki Kalėdų“ – 300 eurų;
9.2. „VII Pasaulio žemaičių dailės paroda“ – 1 650 eurų;
9.3. „VII Šviesa naktį kunigaikščio M. Oginskio dvare“ – 300 eurų;
9.4. „M. M. Oginskio bibliotekos XVII-XIX a. knygos“ – 200 eurų;
9.5. „Renginių ciklas „Pasimatymas mano svajonių parke“ – 500 eurų;
9.6. „Tą kalbą užlaikė motinos“ – 200 eurų;

9.7. „Asmenybių šviesa, amžių neužgesinta“ – 950 eurų;
9.8. „Klojimo teatrų savaitgalis „Bukantės medžių paunksmėje“ – 300 eurų.
10. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro projektams:
10.1. „Senjorų šventė 2016“ – 100 eurų;
10.2. „Oninės Kantaučiuose“ – 200 eurų;
10.3. „Profesoriaus Igno Končiaus 130-osios gimimo metinės“ – 300 eurų;
10.4. „Valstybinių švenčių minėjimas Žlibinuose“ – 300 eurų;
10.5. „Mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Dainuojančios bitės“ – 350 eurų;
10.6. „Žolinės ant Varnakalnio kalno“ – 100 eurų;
10.7. „Joninės Staneliuose“ – 100 eurų.
11. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos projektams:
11.1. „Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos tradicinis edukacinis - kultūrinis renginys, skirtas
M. K.Čiurlionio gimtadieniui pažymėti „Didžioji pamoka su M. K.Čiurlioniu“ – 300 eurų;
11.2. „Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų styginių orkestrų festivalis „Rudens akvarelė M.
K.Čiurlioniui“ – 300 eurų.
12. Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro projektams:
12.1. „Pro veišnieliu suodnieli“ – 200 eurų;
12.2. „Tradicijos ir šiandiena“ – 100 eurų;
12.3. „Mano kaimo vasara – 2016“ – 300 eurų;
12.4. „Susitikimo vieta – Lietuva. Renginiai, skirti valstybinėms šventėms ir Lietuvos istorijos
svarbioms datoms“ – 300 eurų;
12.5. „Nors kauk be kaukės“ – 200 eurų;
12.6. „Tradicinių renginių karuselė“ – 300 eurų.
13. VšĮ Telšių krašto televizijos projektui „Žymūs ir nusipelnę Garbės vardo Plungės krašto piliečiai“
– 600 eurų.
14. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro projektams:
14.1. „Vytautas Mačernis viel yr gyvs“ – 800 eurų;
14.2. „Tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai“ – 300 eurų;
14.3. „4-asis Platelių kamerinės muzikos festivalis“ – 400 eurų;
14.4. „Valstybinės šventės Alsėdžiuose“ – 300 eurų;
14.5. „Jaunimo folkloro stovykla“ – 450 eurų;
14.6. „Miestelio šventė – Petrinės“ – 300 eurų.
15. Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro projektams:
15.1. „Stalgėnų kaimo jubiliejinė Petrinių šventė“ – 400 eurų;
15.2. „Lai bendruomeniškumas mus vienija“ – 100 eurų;
15.3. „Kulių miestelio vasaros šventė“ – 400 eurų.
16. Fotoklubo „Žybt“ projektui „Fotopleneras Žemaitijos nacionaliniame parke „Pokalbiai su
praeitimi“ – 200 eurų.
17. Plungės pagyvenusių žmonių klubo „Pilnatis“ projektui „Su daina sugrįžkime į tėviškės žydintį
sodą“ – 100 eurų.
18. Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenės projektui „Tradicinė miestelio šventė
„Alsėdžiai 2016“ – 300 eurų.
19. Narvaišių kaimo bendruomenės projektui „Išsaugant savo krašto istoriją“ – 150 eurų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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