Viešosios įstaigos Thomo Manno kultūros centras veiklos ataskaita už 2017 m.
1. Įmonės pavadinimas: VšĮ Thomo Manno kultūros centras, 110065054
2. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos
rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams.
1995 m. spalio 03 d. Nidoje įsteigtas Thomo Manno kultūros centras siekia ne tik analizuoti Nobelio
premijos laureato rašytojo Thomo Manno ir jo šeimos narių kūrybinį palikimą, rūpintis jo
populiarinimu Lietuvoje, bet ir skleisti humanistines idėjas Lietuvoje ir visame Baltijos regione,
skatinti ir stiprinti Baltijos šalių kultūrinius ir kūrybinius kontaktus.
Svarbiausia VšĮ „Thomo Manno kultūros centras” paskirtis:
Reprezentuoti Lietuvos profesionaliąją kultūrą, atskleisti šiuolaikinio žmogaus dvasinį pasaulį,
pagrindine dimensija pasirinkus Nobelio premijos laureato rašytojo Thomo Manno asmenybės
ivairiapusiškumą, kūrėjo puoselėtas vertybes – demokratiją ir humaniškumą.
Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams (2018 m.)
1. Vykdyti 2018 - 2020 m. patvirtintą Thomo Manno kultūros centro veiklos strateginis planą.
2. Organizuoti reikšmingus regionui, Lietuvos valstybei europinio lygmens renginius:
2.1. Tarptautinis XXII Thomo Manno festivalis “Su gera mina į demokratinį Naują pasaulį”
2018 m. liepos 13-21 d.
2.2. Suorganizuoti tarptautinio tinklo “Thomo Manno namai” susitikimą Nidoje 2018 m.
rugpjūčio 29-31 d.
2.3. Surengti mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos Resbublikos šimtmečiui atminti 2018 m.
rugsėjo 7-9 d.
2.4. Balandžio 26-27 d. partnerio statusu surengti nacionalinį istorijos krypties doktorantų
mokslinį seminarą Klaipėdos universitete.
2.5. 2018 m. rugsėjo 13-16 d. parengti ir suorganizuoti tarptautinį Nidos forumą “Europos
migrena”.
3. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje,
dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Neringos savivaldybė 70 % - 579,24 EUR
Klaipėdos universitetas 30 % - 289,62 EUR
4. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Dirbančiųjų skaičius viso - 1 asmuo, 0,5 etato (direktorė).
5. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių
lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi
būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo
vertė):

5.1. BĮ Lietuvos kultūros taryba – knygos “Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų
albumas” leidyba, paramos suma – 9 300,00 EUR
5.2. BĮ Lietuvos kultūros taryba – Tarptautinio Thomo Manno festivalio “Pandoros skrynia” muzikos
programa, paramos suma – 13 000,00 EUR
5.3. Goethe’s institutas Vilniuje – knygos “Thomo Manno šeimos šimtmetis pristatymas Vilniuje ir Kaune”,
paramos suma - 2000,00 EUR
5.4. Goethe’s institutas Vilniuje - Tarptautinės mokslinės konferencijos “Remembrance of the First World
War in Interwar Europe. In search for new analytical categories” organizavimas, paramos suma – 1170,00
EUR
5.5. Goethe’s institutas Vilniuje – Thomo Manno festivalio esė konkurso organizavimas, paramos suma –
1830,00 EUR
5.6. Goethe’s institutas Vilniuje – Thomo Manno festivalio Kino programos organizavimas, paramos suma –
3000,00 EUR
5.7. Neringos savivaldybė – projekto “Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo
Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio”, paramos suma – 5 000 EUR
5.8. Klaipėdos miesto savivaldybė - projekto “Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas
nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio”, paramos suma – 27 000 EUR
5.9. 5.6. Goethe’s institutas Vilniuje – VšĮ Thomo Manno kultūros centro tinklapio www.mann.lt
modernizavimas ir atnaujinimas, paramos suma – 2 000,00 EUR
6. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Per 2017 m. finansinius metus VšĮ Thomo Manno kultūros centras ilgalaikio turto neįsigijo.
7. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:
Veiklos sąnaudos: 5210 EUR
Darbuotojų išlaikymo: 3069 EUR
8. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms: 3 069 EUR
9. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios
įstaigos vadovo išmokoms:
Vadovo darbo užmokestis: 3 069 EUR
10. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms - 0,00 EUR
11. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims,
nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje – 0,00 EUR
12. Svarbiausi darbai.
12.1. Pasirengta Thomo Manno kultūros centro ir jo veiklos pristatymui Leipcigo knygų mugėje.
12.2. Parengta paraiška Lietuvos kultūros tarybai dėl paramos XXI Thomo Manno festivalio
organizavimui. Finansavimas gautas 15 000 EUR
12.3. Parengta paraiška Lietuvos kultūros tarybai dėl paramos projektui “Albumo “Primiršta
Kuršių nerijos istorija: fotografo Roberto Minzloffo katalogas “Vaizdai iš Lietuvos” leidyba”.
Finansavimas gautas: 9 300 EUR

12.4. Parengta paraiška Klaipėdos savivaldybei projekto “Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo
Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio” paramai. Finansavimas gautas: 2016 m. – 1 000
EUR; 2017 m. – 27 000 EUR
12.5. Parengta paraiška į Fritz Thyssen fondą (Vokietija) dėl paramos projektui “Tarptautinė
mokslinė konferencija „Remembrance of the First World War in Interwar Europe. In search
for new analytical categories". Laukiama atsakymo.
12.6.Sausio, birželio, liepos mėn. - doc. dr. NIJOLĖS STRAKAUSKAITĖS (KU Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos institutas) paskaitų ciklas apie Kuršių nerijos istoriją
12.7. Liepos 16-23 d. XX tarptautinis Thomo Manno festivalis “Žmogaus orumas”
12.8. Rugpjūčio 06 d. Prof. dr. Axel Walter (Osnabriuko universitetas, Vokietija) paskaita „Thomo
Manno kelionės. Pasirinktos vietos ir literatūrinės impresijos"
12.9. Rugpjūčio 12 d. Pianisto VIKTORO PAUKŠTELIO (Lietuva-Prancūzija) rečitalis
12.10. Rugpjūčio 21 d. Projektas „Jūra miške“. PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas) ir LIUDAS
MOCKŪNAS (saksofonas)
12.11. Rugsėjo 16-17 d. Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimui skirtas renginys. Mokslinis
seminaras “Teisė sukilti”

Direktorė
Lina Motuzienė

