
                                                                                         Forma patvirtinta 

                                                                                         Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  

                                                                                         direktoriaus 2019 m. sausio 4 d.  

                                                                                         įsakymu Nr. A-11 

 
 

 

(paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimas) 

 

 

(juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas) 

 

 

(juridinio asmens adresas, pašto indeksas, tel., faks., el. paštas) 

 

 

(juridinio asmens banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomoji sąskaita) 

 
 

PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

(tikslus pavadinimas) 

 

KULTŪROS PROJEKTO PARAIŠKA 

 

_______________ Nr. _____ 
                                                                               (data) 

 

Kultūros projekto finansavimo prioritetas: 

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS 

1.1. Juridinio asmens vadovas: 

 

(vardas, pavardė, tel., mob., el. paštas) 

 

1.2. Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): 

 

(vardas, pavardė, tel., mob., el. paštas) 

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

2.1. Projekto įgyvendinimo forma (festivalis, paroda, leidyba, seminaras, koncertas ir pan.): 
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2.2. Projekto įgyvendinimo vieta: 

 

2.3. Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 

 

(projekto pradžia) 

 

(projekto pabaiga) 

2.4. Trumpas projekto aprašymas (projekto aktualumas, tikslinė grupė, planuojama viso 

projekto veikla, rezultatai, projekto viešinimas ir kt.): 

 

(ne daugiau kaip 5000 simbolių) 

2.5. Projekto tikslai ir uždaviniai: 

 

2.6. Numatomi dalyviai (atlikėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt.): 

 

2.7. Preliminarus renginio (-ių) kalendorius (jeigu numatyta pagal projekto pobūdį): 

 

2.8. Renginys / leidinys (jeigu numatyta pagal projekto pobūdį): 

  Mokamas                                  Nemokamas                               Dar nežinoma 
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2.9. Paraiškos teikėjo įgyvendinti panašaus pobūdžio projektai (nurodyti iki trijų pagrindinių): 

Eil. 

Nr.  

Projekto pavadinimas Metai Projekto 

biudžetas Eur 

2.9.1.    

2.9.2.    

2.9.3.    

 

3. PROJEKTO FINANSAVIMAS 

3.1. Visas projekto biudžetas __________ Eur.  

3.2. Iš savivaldybės biudžeto prašomo dalinio finansavimo dydis _________ Eur.  

3.3. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.): 

Eil. 

Nr. 

Projekto partnerio, rėmėjo 

pavadinimas 

Suma Eur Suteikta Laukiama 

atsakymo 

3.3.1.     

3.3.2.     

3.3.3.     

3.3.4.     

 Suma iš viso    

 

 

4. DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA 

 Eil. 

Nr. 
Išlaidų straipsnis 

 
 

 
1. 

Atlyginimo su mokesčiais išlaidos (atlyginimas pagal autorines sutartis; pagal sutartis dėl atlikėjų 

teisių; pagal atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis ir kt.); 

(nurodyti gavėjų skaičių)  

 

 

 Išlaidų pavadinimas Kiekis 
Visa suma 

Eur 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

prašoma suma 

Eur   

 

 1.1.       

 1.2.       

  Iš viso     

 

2. 

Paslaugų (patalpų, techninės įrangos nuomos, viešinimo, leidybos, apgyvendinimo, transporto 

nuomos, kelionių bilietų, kitų atlygintinų paslaugų) išlaidos; (maitinimo paslaugoms ne daugiau kaip 

8 Eur 1 asmeniui per dieną) 

 

 

 

 

 

Išlaidų pavadinimas 

 

Kiekis 
Visa suma 

Eur  

Iš savivaldybės 

biudžeto 

prašoma suma 

Eur 

 

 

 2.1.       

 2.2.       

 Iš viso     
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 3. Prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, maisto prekes ir gėrimus)   

 

 Išlaidų pavadinimas Kiekis 
Visa suma 

Eur 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

prašoma suma 

Eur 

 

 

 3.1.       

 3.2.       

  Iš viso     

 
4. Kitos (banko, pašto, ryšio ir pan.) išlaidos (iki 10 % projektui vykdyti skirtų lėšų)  

 

 

 Išlaidų pavadinimas Kiekis 
Visa suma 

Eur 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

prašoma suma 

Eur 

 

 

 4.1.       

 4.2.       

  Iš viso     

                                                                                    Bendra suma     

          

              PRIDEDAMA: 

 1. Juridinio asmens VĮ Registrų centro išduota LR juridinių asmenų registro elektroninio 

sertifikato išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota LR juridinių asmenų registro išplėstinio 

išrašo kopija (pabraukti tinkamą), __ lapas (-ai 

 2. Juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei juridinis asmuo paraišką teikia 

pirmą kartą), __ lapas (-ai). 

 3. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos 

(jei projektas vykdomas su partneriais), __ lapas (-ai). 

 4. Jei teikiama paraiška literatūros leidybai, pridedama planuojamo išleisti leidinio 

rankraščio ištrauka ar kita leidybai parengta medžiagos forma, __ lapas (-ai). 

 5. Kita paraiškos teikėjo manymu svarbi papildoma informacija, papildanti projekto 

aprašymą (pvz., kompaktinis diskas ar kt.). Išvardyti: 
 

 

 

  Patvirtinu: 

11. Su Kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatais susipažinau. 

22. Paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

 

  

(juridinio asmens vadovo pareigos)

                       (A. V.)  

(parašas) (vardas, pavardė) 

 

(projekto vadovo pareigos) 

 

(parašas) 

 

(vardas, pavardė) 

 

(juridinio asmens finansininko 

pareigos) 

 

(parašas) 

 

(vardas, pavardė) 

 


