
PATVIRTINTA 
Asociacijos LATGA Tarybos 2021 m. kovo 24 d. nutarimu 

 
             Gauta 20__ m.  _________ mėn. __ d. Nr.____  

 
PARAIŠKA 

DĖL  FINANSAVIMO PROJEKTUI IŠ LATGA KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOMS SKIRTŲ LĖŠŲ 
Nr.____ 

 
I. Informacija apie projekto vykdytoją 

1. Užpildyti  tinkamus laukelius (Jeigu esate fizinis asmuo, pildyti 1.5. punktą): 
1.1. Juridinis asmuo (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas): 
____________________________________________________________________________________________ 
1.2. Juridinio asmens vadovas  (vardas, pavardė, telefonas. el. pašto adresas): 
____________________________________________________________________________________________ 

1.3. Projekto vadovas (vardas, pavardė, telefonas. el. pašto adresas): 
____________________________________________________________________________________________ 

1.4. Veiklos pobūdis: ___________________________________________________________________________ 
1.5. Autorius (vardas, pavardė, telefonas. el. pašto adresas): 
____________________________________________________________________________________________ 
 

II. Informacija apie projektą 

2.1. Pavadinimas ir pobūdis: 
________________________________________________________________________________________ 

2.2.  Projekto įgyvendinimo forma (pvz.: koncertas, konkursas, festivalis, konferencija, seminaras, paroda, pleneras, 
knygų leidyba, spektaklis, filmas ar kt.): 
________________________________________________________________________________________ 
 

2.3. Projekto įgyvendinimo terminai ir vieta: _______________________________________________________ 
 

2.4. Bendras projekto biudžetas (Eur): ___________________ 
 

2.5. Iš LATGA kūrybinės veiklos programoms skirtų lėšų prašoma suma (Eur): ___________________ 
 

2.6. Projekto partneriai (kitos įstaigos ir organizacijos, valstybinės įstaigos, užsienio partneriai, privatūs asmenys, 
dalyvaujantys projekte) 
________________________________________________________________________________________ 

 
III. Projekto įgyvendinimas 

 
3.1. Projekto tikslai ir uždaviniai: 

_____________________________________________________________________________________ 
3.2. Projekto įgyvendinimo etapai: 

_____________________________________________________________________________________ 
3.3. Projekto reikšmė ir laukiami rezultatai (projekto aktualumas ir novatoriškumas, kuo projektas skirsis nuo kitų, 

meninė ir išliekamoji vertė, projekto siekiamų rezultatų efektyvumas, t. y. kokiai visuomenės daliai projektas turės 
poveikį): 

_____________________________________________________________________________________ 
3.4. Numatoma projekto sklaida (kaip bus viešinamas projektas): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



IV. Detali viso projekto išlaidų sąmata 
 

4. Pateikiama detali projekto išlaidų sąmata (pagal pridedamą sąmatos formą, kuri yra neatsiejama projekto 
bendradarbiavimo sutarties dalis) Projekto administravimo išlaidų dydis sąmatoje negali viršyti 15 procentų skirtų 
lėšų. 

 
V. Asmens duomenų apsaugos nuostatos 

5.1. Tvirtinu, kad man yra žinoma, kad Asmens duomenys tvarkomi paramos organizavimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies 
b) punkto (sutarties sudarymas) teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja 
galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys 
saugomi 10 metų nuo jų gavimo Asociacijoje LATGA dienos. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys 
sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą reglamentuojanti informacija pateikiama 
Asociacijos LATGA interneto svetainėje adresu https://www.latga.lt/ 

5.2. Sutinku, kad siekiant užtikrinti skaidrumą skirstant fondų lėšas, projekto pavadinimas, mano vardas, pavardė 
(arba pareiškėjo pavadinimas) ir paskirta suma būtų skelbiama LATGA puslapyje. 

 

 

 

____________________         
Pildymo data 
 
 
_______________________________________   A. V.                                          __________________ 
           Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė                     parašas 

 

_______________________________________                                         __________________ 
                  Fizinio asmens vardas, pavardė          parašas 

 

https://www.latga.lt/

