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Viešosios įstaigos Thomo Manno kultūros centras (110065054) 

ataskaita už 2021 m.  
 

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 įsteigta VšĮ „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 2022 m. 

 
1. Vykdyti 2022 - 2024 m. Thomo Manno kultūros centro veiklos strateginis planą, kurį iš 
dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
2. Organizuoti reikšmingus regionui, Lietuvos valstybei europinio lygmens renginius: 

2.1. Thomo Manno festivalio pristatymas Valdovų rūmuose Vilniuje. 
2.2. Tarptautinis XXVI Thomo Manno festivalis „Kultūros kraštovaizdžiai. 

Kaiminystė” 2022 m. liepos 9-16 d.  
2.3. 2022 m. rugsėjo 09-11 d. suorganizuoti V-ąjį tarptautinį Nidos forumą „Populizmo 

grėsmės Europoje”. 
2.4. 2022 m. rugsėjo 15-17 d. projekto "Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

šimtmetį pasitinkant" įgyvendinimas. 
2.5. Tarptautinė literatūros rezidencija rašytojams ir vertėjams. 
2.6. Debatai su akademine jaunuomene „Kultūros kraštovaizdžiai. Pakrantės“.  
2.7. 2022 m. spalio 2-3 d. projekto „Kūrybiškumo paieškos: atviros diskusijos su 

bendruomene" įgyvendinimas kartu su kūrybiškumo ir edukacijų mentoriais.  
2.8. Tarptautinio Thomo Manno festivaliuose pristatymas Lietuvos regionuose.  
2.9. Tarptautiniai jaunųjų žiniasklaidos atstovų debatai ekologijos tema.  

 
Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje 
ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
Neringos savivaldybė  - 579,24 EUR 
Klaipėdos universitetas  - 289,62 EUR 
 
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
Dirbančiųjų skaičius viso: 2 asm. 
0,5 etato – direktorė 
1,00 etato – projektų administratorė 
 
Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių 
lėšų panaudojimas: 
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1. BĮ Lietuvos kultūros taryba – VšĮ Thomo Manno kultūros centras strateginės programos 
įgyvendinimas, paramos suma – 45 000,00 EUR 
2. Neringos savivaldybė – projekto “Kultūrinio identiteto paieškos Europos iššūkių kontekste” 
organizavimas, paramos suma – 12 000,00 EUR 
3. Goethe’s institutas Vilniuje – kultūrinių programų įgyvendinimas, paramos suma – 14196,00 
EUR 
4. Klaipėdos miesto savivaldybė - projekto “Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio 
turizmo maršrutas nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio” įgyvendinimui, 
paramos suma – 2250,00 EUR 
5. Neringos savivaldybė – projekto „Kultūros virtuvė” organizavimas, paramos suma – 1500 
EUR 
5. Privačių rėmėjų lėšos – 12 000,00 EUR  
6. Pajamos už gautas paslaugas: 4200,00 EUR. 
Viso: 91146,00 EUR 
 
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus: 
0,00 EUR 
 
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
Veiklos sąnaudos: 89 615,00  EUR 
Darbuotojų išlaikymo: 23706,00 EUR 
 
Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms: 1752,00 EUR 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir 
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms: 
Vadovo darbo užmokestis per 2021 m.: 3960,00 EUR 
 
Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms - 0,00 EUR 
 
Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 
nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje – 0,00 EUR 
 
Svarbiausi darbai:  
1. Knygų leidyba: 
Parengtas kultūros almanachas „Nidos sąsiuviniai“ XIV t. 
Sudarytoja: Lina Motuzienė. 
 
2. Tarptautinio tinklo "Thomas Mann International" sukūrimas ir įgyvendinimas. 
 
3. 2021 gegužės 18 d. Knygos „Nidos dailininkų kolonija - vietos dvasios atspindys“ 
pristatymas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 
 
4. 2021 birželio 2-3 d. tarptautinė konferencija  „Leisure History(ies): The Significance of 
Summer in the Biography“ („Laisvalaikio istorija(os): vasaros reikšmingumas biografijose). 
 
5. 2021 balandžio 15 d. Muzikos projektas "Beethovenas prie Baltijos“. 
 
6.  XXV tarptautinis Thomo Manno festivalis „Kultūros kraštovaizdžiai. Pakrantės” liepos 
10-17 dienomis.  
Festivalio partneriai ir rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė, Goethe‘s 
institutas Lietuvoje, Förderverein Thomas-Mann-Haus e. V., VDA Nidos meno kolonija. 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija festivaliui suteikė patronažą.  
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7. Menininkų rezidencijos įgyvendinimas VDA Nidos meno kolonijoje. 
 
8. Rugsėjo 11-12 d. Nidos forumas „Finis mundi”.  
Organizatorius: Thomo Manno kultūros centras. Partneriai ir rėmėjai: Goethe’s institutas, 
Lietuvos kultūros taryba. 
 
9. Rugpjūčio 07 d. Kamerinis koncertas Thomo Manno terasoje. Pianisto Viktoro Paukštelio 
rečitalis. 
 
10. Rugpjūčio 24 d. Nacionalinės moksleivių akademijos literatų vakaras. 
 
11. Tęsta projektas “Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo Nidos 
dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio” kartu su LDM Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje, 
VšĮ „Nidden”, Kuršių nerijos nacionaliniu parku. Daugiau apie projektą 
www.nuostabiojizeme.lt 
 
12. 2021 spalio 06 d. VšĮ Thomo Manno kultūros centro veiklos pristatymas Tauragės krašto 
muziejuje.  
 
13. 2021 rugpjūčio 15 d. Kūrybinės šokio dirbtuvės su bendruomene: šiuolaikinio šokio 
spektaklis „MIKADO“ (bendradarbiaujant su VšĮ Šeiko Šokio teatras).  
 
14. 2021 rugsėjo 17 d. – 2021 spalio 01 d. XV-asis Tarptautinis menų festivalis “Plartforma” 
(bendradarbiaujant su VšĮ Šeiko Šokio teatras)..  
 
15. 2021 gruodžio 03 d. Tarptautinė euroart konferencija.  
 
 
 

____________________________ 


