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Kaip pateikti paraišką?

Paraiškos kultūros ir meno projektų dalinio 
finansavimo konkursui teikiamos elektroniniu 
būdu, užsakant elektroninę paslaugą 
Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje –

https://paslaugos.klaipeda.lt/categories? expand=-1 .



Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje:
      www.klaipeda.lt
            → Viešosios paslaugos
                → Kultūra
                    → Kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas dalinio 
                         finansavimo konkursui 
                          → Užsakyti paslaugą internetu.

Jei prisijungus bankas tiesiogiai nenukreipia į paslaugą, el. paslauga užsakoma
el. valdžios vartų portalo paieškos laukelyje įrašius „Klaipėdos miesto savivaldybės 
elektroninės paslaugos“ ir pasirinkus paslaugą „Kultūros ir meno sričių bei 
programų projektų paraiškų teikimas dalinio finansavimo konkursui“.

El. paslaugos užsakymas



Detali el. paslaugos užsakymo eiga

1

Įeikite į elektroninių valdžios vartų portalą 
www.epaslaugos.lt, dešiniajame kampe 
paspauskite „Prisijungti“. Tuomet 
naudotoją, t. y. prisijungsite per fizinį 
(„Gyventojas ar rezidentas“) ar juridinį 
asmenį („Verslo subjektas“).

→



Detali el. paslaugos užsakymo eiga

Pasirinkite būdą, kuriuo prisijungsite 
ir patvirtinsite savo tapatybę. Jei 
renkatės prisijungimą per banką, 
suveskite prisijungimo duomenis ir 
prisijunkite su Smart-ID.

→

2



Elektroninių valdžios vartų interneto 
svetainės pagrindiniame puslapyje 
( jei Jus nukreipė ne į pagrindinį 
puslapį, paspauskite kairėje pusėje 
esantį laukelį „Pradžia“) paieškos 
laukelyje įrašykite „Klaipėdos miesto 
savivaldybės elektroninės paslaugos“ 
ir paspauskite „Ieškoti“.

→

Detali el. paslaugos užsakymo eiga
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Paieškos rezultatuose 
pasirinkite „Užsakyti“.

→

Detali el. paslaugos užsakymo eiga
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Tuomet Jūs esate nukreipiamas į 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
elektroninių paslaugų portalą.
Kultūros skiltyje pasirinkite „Kultūros 
ir meno sričių bei programų projektų 
paraiškų teikimas dalinio 
finansavimo konkursui“.

→

Detali el. paslaugos užsakymo eiga
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Pasirinkus el. paslaugą, Jūs esate nukreipiamas į 
paslaugos užsakymą. Užpildykite visus reikiamus 
laukelius, sukelkite nurodytus failus, varnele 
pažymėkite laukelį „Patvirtinu, kad paraiškoje 
pateikta informacija sutampa su aukščiau pateiktais 
duomenimis“ ir paspauskite „Išsaugoti“. Išsaugoję 
dokumentus, turėtumėte gauti automatinį 
atsakymą apie sėkmingą jų pateikimą.

Informaciją apie konkurso eigą ir rezultatus galite 
sekti Savivaldybės interneto svetainėje.

Detali el. paslaugos užsakymo eiga
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Primename!

Atnaujinus kultūros ir meno projektų 
finansavimo Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos 
aprašą, kultūros ir meno sritis pakeitė 
sritys, suformuotos pagal juridinio 
asmens teisinę formą. Teikdami paraišką 
įsitikinkite, kad užpildėte aktualią 
projekto paraiškos formą, kurią rasite 
kvietime teikti paraiškas.

Sričių projektų pokyčiai

Vienas projekto vykdytojas gali teikti 
ne daugiau kaip 5 (penkias) sričių 
projektų paraiškas. Organizacijų 
dalyvavimas partnerio teisėmis 
projektuose neribojamas.

Paraiškų teikimo apribojimai

Paraiškos trūkumų šalinimas galimas 
tik Kultūros skyriaus valstybės 
tarnautojo iniciatyva, apie tai 
informuojama el. paštu. Vienkartiniam 
trūkumų pašalinimui skiriamas ne 
trumpesnis nei 5 d. d. terminas.

Paraiškos trūkumų šalinimas

Visos aktualios dokumentų formos (paraiškos, sąmatos, sutarties ir kt.) skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje – 
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/kultura/kulturos-irmeno- projektu-dalinis-finansavimas/7935.



Visos aktualios dokumentų formos (paraiškos, sąmatos, sutarties ir kt.) skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje – 
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/kultura/kulturos-irmeno- projektu-dalinis-finansavimas/7935.

Administracinės atitikties vertinimas 
atliekamas ne vėliau kaip per 30 d. d. nuo 
kvietime nurodyto paraiškų teikimo 
termino pabaigos. Rezultatai skelbiami 
Savivaldybės interneto svetainėje – 
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/
kultura/234

Administracinis vertinimas

Sprendimą dėl finansavimo skyrimo 
priima Savivaldybės administracijos 
direktorius, atsižvelgdamas į Kultūros ir 
meno tarybos rekomendacijas ir kt. 
medžiagą, per 90 d. d. nuo paraiškų 
teikimo termino pabaigos. Dalinio 
finansavimo konkurso rezultatai skelbiami 
Savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimas dėl finansavimo skyrimo

Sutarčiai parengti būtini dokumentai 
Savivaldybės administracijai privalo būti 
pateikiami iki einamųjų metų birželio 30 d. 
Dokumentų nepateikus laiku, projektas 
nefinansuojamas, o lėšos panaudojamas 
numatyta tvarka.

Dokumentų sutarčiai pateikimas

Primename!

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/kultura/234
https://www.klaipeda.lt/lt/taryba/komisijos-ir-tarybos/kulturos-ir-meno-taryba/2364


Atkreipkite dėmesį į paraiškos:

Pasirinkite vieną sritį, pagal paraišką teikiančios organizacijos juridinę formą.3 punktą

Pasirinkite VIENĄ prioritetą, kuris nurodytas konkurso kvietime. Praėjusių metų prioritetai gali skirtis! 
Nepamirškite pagrįsti, kaip Jūsų projektas atlieps pasirinktą prioritetą.

5 punktą

Teisingai nurodykite elektroninio pašto adresą, nes juo teikiama informacija apie konkurso eigą ir rezultatus.6 punktą

Nepalikite tuščios grafos: nurodykite rodiklius, kokie galėtų būti projekto rezultatai.8.8 punktą

Šioje paraiškos grafoje pateikta informacija turi SUTAPTI su projekto sąmatoje pateiktais duomenimis. 
Prašoma suma gali svyruoti nuo 2000 iki 20 000 Eur, tačiau negali viršyti 90 proc. bendros projekto vertės.

9 punktą

Prie projekto paraiškos būtina pridėti PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ sąmatas. Projekto pajamos – lėšos, iš kurių bus 
vykdomas projektas. Projekto sąmatoje planuojamų pajamų ir išlaidų suma turi sutapti.

10 punktą

Lentelėje surašykite VISUS dokumentus, kuriuos pridedate prie paraiškos. Bendradarbiavimo, garantinių ir kitų, 
bendradarbiavimą liudijančių, raštų pateikti nėra būtina, tačiau jie yra vertingi ekspertinio vertinimo procese. 
Paraišką pateikiant el. būdu (užsisakant el. paslaugą) visi priedai įkeliami viename PDF dokumente. Atsikrus 
PDF dokumentus galite sulieti (merge pdf) naudodamiesi nemokamais įrankiais, pvz., www.ilovepdf.com ir kt.

11 punktą



Daugiau informacijos apie paraiškų 
pildymą ir pateikimą gali suteikti Kultūros 
skyriaus specialistai – kontaktai.

https://www.klaipeda.lt/lt/-1/struktura-ir-kontaktai/131/kulturos-skyrius/d60
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