
PATVIRTINTA 

Širvintų rajono savivaldybės  

kultūros centro direktorės 

2020-02-28 įsakymu  Nr. V-16 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONĄ REPREZENTUOJANČIŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ RĖMIMO 

PROGRAMOS KONKURSO 

NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Širvintų rajoną reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų konkurso (toliau – konkursas) 

organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros centras). 

 2. Širvintų rajoną reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų konkurso finansavimo lėšos yra 

numatytos Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS 

 

 3. Konkurso tikslas – Širvintų rajoną reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų finansavimas 

pagal pateiktas programas siekiant skatinti:  

 3.1. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros išsaugojimą ir sklaidą; 

 3.2. mėgėjų meno iniciatyvas;  

 3.3. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais bei rajonais, pabrėžiant Širvintų 

rajono išskirtinumą; 

 3.4. kultūrines ir menines iniciatyvas. 

 

III. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA 

 

 4. Apie konkursą skelbiama Širvintų rajono savivaldybės tinklalapyje www.sirvintos.lt ir 

Kultūros centro tinklalapyje www.sirvintukc.lt. 

 5. Su konkurso programos nuostatais galima susipažinti Širvintų rajono savivaldybės kultūros 

centro tinklalapyje www.sirvintukc.lt.  

 

IV. PARAIŠKOS PATEIKIMAS IR ĮFORMINIMAS 

 

 6. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Širvintų rajone, išskyrus pelno 

siekiančias organizacijas. 

 7. Konkursui skirtos paraiškos pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui 

(adresu I. Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos) per 30 kalendorinių dienų nuo projektų finansavimo 

konkurso paskelbimo dienos. 

 8. Pareiškėjas privalo konkursui parengti ir pateikti tvarkingą raštišką programos paraišką (1 

priedas). 

 9. Paraiška ir pridėti dokumentai pateikiami lietuvių kalba, užklijuotame voke. Ant voko turi 

būti nurodyta, konkurso organizatoriaus adresas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. 

 10. Pareiškėjo pateikta konkurso paraiška rodo, kad jis yra susipažinęs su konkurso nuostatais 

ir jų laikysis. 

 

 

 

 

http://www.sirvintos.lt/
http://www.sirvintukc.lt/
http://www.sirvintukc.lt/
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V. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

 11. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, vokai su paraiškomis perduodami Kultūros centro 

direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai (toliau – 

Komisija). 

 12. Komisija, patikrinusi pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateikti programos projektai 

atitinka nuostatų reikalavimus. Paraiškos, neatitinkančios nuostatų reikalavimų – nenagrinėjamos. 

 13. Komisijos nariai atrenka ir įvertina programos projektus finansavimui ir pateikia raštišką 

vertinimą. 

 14. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant projektus. 

 15. Programos projekto vertinimo kriterijai yra šie: 

15.1. Širvintų rajoną reprezentuojančio mėgėjų meno kolektyvo meninis lygis (nuo 0 iki 10 

balų); 

15.2. konkurso, renginio, šventės meninė vertė (nuo 0 iki 10 balų); 

15.3. rėmimo programos/projekto meninė ir kultūrinė vertė reprezentuojant Širvintų rajoną 

(nuo 0 iki 10 balų). 

16. Projektų dalinis finansavimas skiriamas vertinimo komisijos nutarimu. 

 

VI. LĖŠŲ SKYRIMAS 

 

 17. Komisijai pritarus, atrinkti programos projektai teikiami pasirašyti Kultūros centro 

direktoriui. Įsakymu, Kultūros centro direktorius paveda buhalteriui atsiskaityti su kolektyvais pagal 

pateiktas sąmatas ir pasirašytas sutartis. 

  

VII. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 

 

 18. Rezultatai paskelbiami per penkias darbo dienas nuo Kultūros centro direktoriaus įsakymo 

pasirašymo dienos. 

 19. Konkurso rezultatai skelbiami Kultūros centro tinklalapyje www.sirvintukc.lt ir pateiktais 

pareiškėjų el. paštais. 

 20. Konkursui pateikti projektai negrąžinami.  

 

VIII. SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMO 

SĄLYGOS 

 

 21. Projekto finansavimo sutartis turi būti pasirašyta per dvi savaites po konkurso rezultatų 

paskelbimo. 

             22. Įvykdžius projektą, per 14 kalendorinių dienų turi būti pateikta projekto įvykdymo 

ataskaita (2 priedas) bei patirtas sąnaudas patvirtinančių dokumentų kopijos. Šis nuostatų punktas 

galioja, jeigu pareiškėjas nėra Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui ar filialui priklausantis 

subjektas (kolektyvas, choras, ansamblis ir kt.). 

23. Nepasirašius projekto finansavimo sutarties per dvi savaites nuo rezultatų paskelbimo, kai 

konkurso rezultatai buvo išsiųsti pateiktais pareiškėjų el. paštais, laikoma, kad pareiškėjas atsisako 

gauto finansavimo teiktam projektui bei konkursas skelbiamas pakartotinai. 

24. Pareiškėjai nesilaikantys nuostatų 21 ir/ar 22 punktų netenka teisės dalyvauti konkurse 

šiais ir kitais kalendoriniais metais. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 25. Iškilus ginčams, visi klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 26. Šių nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras. 

http://www.sirvintukc.lt/
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                                                                                      Širvintų rajoną reprezentuojančių  

mėgėjų meno kolektyvų  

rėmimo programos konkurso nuostatų 

                                                                                      1 priedas 

 

ŠIRVINTŲ RAJONĄ REPREZENTUOJANČIŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ RĖMIMO 

PROGRAMOS KONKURSO PARAIŠKA 

 

1. Projekto pavadinimas  

 

 

2. Informacija apie teikėją (privaloma užpildyti visas skiltis): 

2.1. Teikėjas (organizacija, įstaiga, per kurią bus vykdomas finansavimas, atsiskaitymas ir veiklos 

kontrolė) ir jo rekvizitai 

Pavadinimas   

Adresas   

Telefonas   

El. paštas   

Įmonės kodas    

Atsiskaitomoji sąskaita ir 

bankas, kuriame ji yra 

 

 

2.2. Informacija apie projekto vadovą (privaloma užpildyti visas skiltis):  

Vardas, pavardė  

Adresas  

Telefonas  

Išsilavinimas (kokia įstaiga 

ir specialybė) 

 

Darbovietė (pagrindinė)  

Pareigos   

El. paštas        
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3. Projekto įgyvendinimo planas: 

 

3.1. Projekto įgyvendinimo data: 

 

3.2. Projekto data, tikslas, aprašymas, planas, rezultatas (-ai) (nauda visuomenei, bendruomenei, 

rajono reprezentacijai, projekto tęstinumo galimybės ir kt.). Iki 300 spaudos ženklų. 

 

 

 

4. Detalus projekto biudžetas: 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

1. Apmokėjimas pagal sutartis: 

 Išlaidų pavadinimas 
Vnt. 

Kaina 
Kiekis 

Reikalinga 

suma  

(iš viso), Eur 

Iš 

Savivaldybės 

prašoma 

suma, Eur 

Išlaidų 

pagrindimas 

       

2. Prekių (pvz. kanceliarinės, ūkinės ir kt.) įsigijimas: 

 Išlaidų pavadinimas 
Vnt. 

Kaina 
Kiekis 

Reikalinga 

suma  

(iš viso), Eur 

Iš 

Savivaldybės 

prašoma 

suma, Eur 

 

       

3. Paslaugos ir kitos išlaidos (pvz. transporto, ryšių, reklamos, spaudos ir kt.): 

 Išlaidų pavadinimas 
Vnt. 

Kaina 
Kiekis 

Reikalinga 

suma  

(iš viso), Eur 

Iš 

Savivaldybės 

prašoma 

suma, Eur 

 

       

IŠ VISO:    

 

 

4.1. Išlaidos, kurioms prašoma lėšų iš Savivaldybės 

 

Išlaidų rūšis, pavadinimas 
Prašoma 

suma (Eur) 

Kada ir kiek reikia lėšų (Eur) 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 

1. Apmokėjimas pagal sutartis      

2. Prekių įsigijimas      

3. Paslaugos ir kitos išlaidos      

                                                      

Iš viso 
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5. Išvardinkite esamus ir numatomus rėmėjus, kitus finansavimo šaltinius. 

 

Rėmėjas, finansavimo 

šaltinis, fondas 
Suma (Eur) Kokiai veiklai skirtos lėšos 

Atsakymas 

(teigiamas/laukiama 

atsakymo) 

    

    

    

    

 

 

 

 

Pareiškėjas/projekto vadovas 

 

 

 Teikėjas/įstaiga/organizacija 

 

 

  

(parašas)  (parašas) 

 

 

  

(data)                                      A.V.   

 

 

 



 

Širvintų rajoną reprezentuojančių  

mėgėjų meno kolektyvų  

rėmimo programos konkurso nuostatų 

2 priedas 

 

PROGRAMOS PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA 

 

___________________________________ 
(Programos projekto pavadinimas) 

__________________________________ 

(finansavimo sutarties data, numeris) 

__________________________________ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

________________________________________________ 
(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas) 

 

Eil. 

Nr. 
Patirtų sąnaudų pavadinimas 

Suma 

(Eur) 

Patirtas sąnaudas patvirtinantis 

dokumentas 

    

    

 Iš viso   

 

Privaloma pateikti patirtų sąnaudų patvirtinančių dokumentų kopijas 

 

Projekto metu pasiekti rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kiekybinė rodiklio išraiška 

1. Surengtų renginių skaičius   

2. Įtrauktų į projektą dalyvių skaičius  

 

Trumpas projekto įvykdymo aprašymas ir  veiklos rezultatai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

     

Teikėjas     __________________________________________________________ 
                         (vardas, pavardė, parašas) 

 

A.V.  

 


