
2. Apgalvoja  renginio 
vykdytojus (turimas 

personalas, savanoriai) ir 
partnerius (gauna partnerių 

raštišką patvirtinimą). 

 3. Apgalvoja turimas ir 
reikalingas įsigyti priemones, 
įvertina tiekėjų pasiūlymus ir 

sudaro lėšų sąmatą. 

1. Apgalvoja renginio turinį 
(idėja, siekiami kokybiniai ir 

kiekybiniai rezultatai, 
scenarijaus planas, dalyviai).

4. Įvertina turimas lėšas, 
ieško renginio rėmėjų 

(gauna jų raštišką 
patvirtinimą).

Juridinis asmuo (toliau - JA) ketina 
2021 metais organizuoti renginį 

Rokiškio rajone. 

Ar juridinis 
asmuo yra 

politinė 
organizacija?

TAIP

Kreipiasi leidimo 
organizuoti renginį.

NE

Ar renginys 
atitinka bent 

vienos Rokiškio r. 
prioritetinių 

renginių grupės 
požymius?

NE

JA turi planą ir 
reikiamus išteklius 

organizuoti 
renginį?

TAIP

 Renginio neorganizuoja.

NE

TAIP

Pildo paraišką dėl renginio 
įtraukimo į Rokiškio r. 

savivaldybės prioritetinių 
renginių sąrašą.

Rekomenduojama 
suderinti paraišką su 

partneriais ir rėmėjais.

Pateikimo būdai: 
1. Į vieną dokumentą skanuotą paraišką su priedais siųsti el.paštu 
savivaldybe@post.rokiskis.lt . Temos langelyje įrašyti: „Registruoti: Paraiška 
prioritetinių renginių konkursui“, laiško tekste įrašyti puslapių skaičių. 
2. Parengti lydraštį, nurodyti pareiškėjo pavadinimą ir bendrą siunčiamų lapų skaičių. 
Paraišką su priedais siųsti A4 formato voke, registruotu paštu į Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija (Paraiška prioritetinių renginių konkursui), Respublikos g. 
94, LT-42136, Rokiškis.
3. Parengti lydraštį, nurodyti pareiškėjo pavadinimą ir bendrą pateikiamų lapų skaičių. 
Paraišką su priedais atnešti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 303 kab., 
Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.

Kilusius klausimus    
galima rašyti 

i.mateliene@post.rokiskis.lt 
ar aptarti tel. 8-458 71345

PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO 2020-04-01 IKI 2020-07-31. 
Pateikimo data ir registravimo eilė įtakos vertinimui neturi.

 Administracinis vertinimas - iki 2020-08-14

Ar paraiška 
pilnai ir tinkamai 

užpildyta?
NETAIP

Pareiškėjas 
informuojamas 
el.paštu apie 

trūkumų ištaisymo 
terminą.

Ar ištaiso 
trūkumus 

laiku?

NE

Paraiška atmetama. 
Pareiškėjas 
papildomai 

neinformuojamas.

TAIP

Paraiškas vertina Rokiškio r. sav. Kultūros ir 
turizmo tarybos nariai (toliau - KTT). Jie 
atsižvelgia į planuojamą 2021 m. Renginių 
programos lėšų sumą, lėšų proporcijas tarp 
renginių grupių, didžiausią galimą tos grupės 
vieno renginio sumą, prioritetinių renginių 
kriterijus ir savo kultūrinę kompetenciją bei, 
pagal poreikį, pakviestų ekspertų atsiliepimus. 
KTT bendro vertinimo pagrindu parengiama 
rekomendacija Savivaldybės tarybai įtraukti 
tam tikrus renginius į Prioritetinių renginių 
sąrašą ir finansuoti KTT siūloma suma. Visi 
pareiškėjai informuojami el.paštu.

1. Savivaldybės taryba patvirtina 
Prioritetinių renginių sąrašą ir 
finansavimo sumas (rugsėjo 
mėn.); 
2. Lėšų poreikis įtraukiamas į 
2021 m. biudžeto planą (spalio 
mėn.);
3. Savivaldybės taryba patvirtina 
2021 m. rajono biudžetą (vasario 
mėn.); 
4. 2021 m. kovo mėn. 
pareiškėjai kviečiami pasirašyti 
sutartis. Išimtis: sausio ir vasario 
mėn. renginių organizatorių 
sutartys pasirašomos anksčiau.

Ar pareiškėjas 
sutinka pasirašyti 

sutartį?

NE

TAIP

Projekto vykdytojas 
vykdo sutartį.

RENGINYS

www.rokiskis.lt - 
Taisyklės, tvarkos

www.rokiskis.lt - 
KULTŪRA - 

Prioritetiniai renginiai 
- Informacija. 

Dokumentų formos

http://rokiskis.lt/lt/kultura/kulturos-ir-turizmo-a7eg.html

