
PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos „GO Vilnius“ 

direktorės 2021 m. birželio mėn. 14 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 

VILNIAUS MIESTO 700 METŲ JUBILIEJUI ŠVĘSTI 2021-2023 METŲ PROGRAMOS 

INICIATYVŲ RĖMIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viešosios įstaigos „GO Vilnius“ (toliau – GO Vilnius) tikslas yra tenkinti viešuosius 

interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą tarptautinio turizmo, verslo ir rinkodaros srityse ir 

viešai teikiant šios srities paslaugas visuomenės nariams. 

2. Šie Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyvų 

rėmimo nuostatai (toliau – Nuostatai) tvirtinami įgyvendinant GO Vilnius įstatų, patvirtintų 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 

30-1257/18 (2.1.1E-TD2) (toliau – Įstatai), 11.3 punkte numatytą GO Vilnius veiklos sritį - miesto 

įvaizdžio gerinimas ir tarptautinio žinomumo didinimas. 

3. Įgyvendinant Įstatų 11.3 punktą bei siekiant skatinti miesto 700 metų jubiliejui švęsti 

2021-2023 metų programos iniciatyvas Vilniaus mieste, Nuostatuose nustatomos iniciatyvų 

rėmimo sąlygos, remtinų išlaidų grupės, paraiškų pateikimo ir ekspertinio vertinimo bei 

kompensacijų skyrimo tvarka.  

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos: 

4.1 Pareiškėjas – teisėtai, įstatymų nustatyta tvarka, veikiantis fizinis arba juridinis 

asmuo, nepriklausomai nuo jo juridinės formos (asociacija, privatus ar viešasis juridinis asmuo ir 

kt.), kuris Nuostatuose nustatyta tvarka pateikia GO Vilnius paraišką dėl miesto 700 metų jubiliejui 

švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyvos rėmimo; 

4.2 Miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyva (toliau-

Iniciatyva, Iniciatyvos) – pavieniai veiksmai ar veiksmų kompleksas, formuojantys šventinę 

2021-2023 metų programą, darantys teigiamą įtaką bendros programos vertinimui ir prisidedantys 

prie miesto 700 metų jubiliejinės šventės žinomumo didinimo; 



4.3 Rėmimas – šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis GO Vilnius vykdomas 

tiesioginių išlaidų (visų ar dalies), susijusių su Iniciatyvos sukūrimu, materializavimu ir 

įveiklinimu, kompensavimas, apmokant jas tiek tiesiogiai Pareiškėjui, tiek ir netiesiogiai - 

tretiesiems asmenims, su kuriais Pareiškėjas bendradarbiauja įgyvendinant Iniciatyvą, ir (arba) 

suteikiant teisę Pareiškėjui naudotis GO Vilnius turimais ištekliais. 

5. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose.  

III. RĖMIMO SĄLYGOS 

6. Pretenduoti į rėmimą, teikiamą Iniciatyvoms pagal šiuos Nuostatus, gali teisėtai, įstatymų 

nustatyta tvarka, veikiantys fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų juridinės 

formos (asociacijos, privatūs ir viešieji juridiniai asmenys ir kt.).  

7. Pareiškėjas, siekiantis gauti GO Vilnius rėmimą, turi užpildyti Pareiškėjo deklaraciją (1 

priedas), Klausimyną apie Iniciatyvą (2 priedas) ir, GO Vilnius paprašius, el. paštu atsiųsti kitą 

svarbią informaciją apie Iniciatyvą (tekstinė, vaizdinė medžiaga, kt.). 

8. Svarstymui priimamos visos paraiškos, pateiktos iki kvietime teikti paraiškas nurodyto 

termino pabaigos ir atitinkančios visas 12 punkte nurodytas sąlygas. Paraišką pateikus po kvietime 

nurodyto termino ir (arba) neatitinkant visų 12 punkte nurodytų sąlygų, paraiška toliau 

nesvarstoma ir atmetama. 

9. Paraiška turi būti pateikta likus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki iniciatyvos 

pradžios. 

10. Vienas Pareiškėjas gali būti remiamas šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ne daugiau 

kaip 2 kartus per vienus kalendorinius metus. 

11. Pareiškėjas turi teisę gauti kompensaciją ir (arba) paramą iš kitų programų, fondų, bet 

apie tai privalo informuoti GO Vilnius, Pareiškėjo deklaracijoje (1 priedas) nurodydamas 

kompensacijos ir (arba) paramos davėjus ir gaunamas sumas.  

12. Iniciatyva remiama, jei Pareiškėjas įgyvendina visas žemiau nurodytas sąlygas: 

12.1. įgyvendintas projektas turės potencialo tapti stipria 2021-2023 m. šventinės 

programos dalimi; 

12.2. iniciatyvos galimos veiklos: profesionalioji kūryba, renginiai, edukacija, 

tarptautinis bendradarbiavimas (renginiai, parodos, nauji pastatymai, festivaliai, forumai ir kt.); 

12.3. iniciatyva bus nauja, unikali bei turės sklaidos užsienyje potencialą; 



12.4. bus pateiktas aiškus iniciatyvos įgyvendinimo planas, o rezultatus bus galima 

pamatuoti; 

12.5. iniciatyva integraliai įtrauks visuomenę į projektines veiklas; 

12.6. iniciatyva bus nekomercinis projektas arba projektas turės komercinę dalį, tačiau 

juo nebus siekiama pelno; 

12.7. iniciatyva nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos 

ir diskriminacijos, taip pat nešmeiš, nedezinformuos ir kitaip nepažeis visuomenės moralės 

principų, nežemins žmogaus garbės ir orumo;  

12.8. Vilniaus miestas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su Iniciatyvos 

įveiklinimu, palaikymu; 

12.9. pareiškėjai visoje projekto komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių 

priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) įsipareigos nurodyti, kad projektas 

yra skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui, ir skelbti „Vilnius 700“ logotipą. Logotipas skelbiamas 

vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais. Taip pat rengėjas įsipareigos 

bendradarbiauti su GO Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybe inicijuojamoje Vilniaus 700 metų 

jubiliejaus viešinimo ir sklaidos kampanijoje bei derinti savo komunikaciją prie bendros 

jubiliejinės komunikacijos tono ir suformuotos šventės žinutės;  

12.10. pareiškėjas užtikrins tinkamą autorių teisių objektų naudojimą, nepažeidžiant 

intelektinės nuosavybės teisių, esant reikalui sudarys autorines sutartis ir numatys autorinių teisių 

perdavimą tretiesiems asmenims dėl GO Vilnius vykdomos komunikacijos; 

12.11. pareiškėjas užtikrins informacijos, susijusios su Iniciatyvos rėmimu, 

konfidencialumą.  

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

13. Pareiškėjui pateikus 7 punkte nurodytus dokumentus, atliekamas ekspertinis vertinimas 

ar Pareiškėjas atitinka visas 12 punkte nurodytas sąlygas. Paraiškų ekspertinis vertinimas 

atliekamas per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo dienos.  

14. Paraiškų atitikties vertinimo metu, GO Vilnius paprašius Pareiškėjo pateikti trūkstamą 

(papildomą) informaciją ir (arba) dokumentus, Pareiškėjas privalo ją pateikti. Nepateikus 

papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, paraiška gali būti toliau nesvarstoma ir atmetama. 

15. GO Vilnius objektyviai įvertina kiekvieną iki kvietime nurodyto termino pabaigos 

pateiktą paraišką ir priima sprendimą dėl rėmimo skyrimo (neskyrimo). Esant visų sąlygų, 



nurodytų 12 punkte, atitikimui priima sprendimą sudaryti su Pareiškėju Sutartį dėl rėmimo (3 

priedas).  

16. GO Vilnius kompensacija, kuri padengtų arba iš dalies padengtų, patiriamas tiesiogines 

išlaidas, skiriama visiems Pareiškėjams, atitinkantiems Nuostatų 12 punkte nurodytas sąlygas, 

tačiau gali būti kompensuojama ne visa Pareiškėjo deklaracijoje nurodyta prašoma kompensuoti 

išlaidų suma. 

17. Atlikus paraiškos ekspertinį vertinimą, išimtinais atvejais gali būti pasiūlyta GO Vilnius 

direktorei skirti didesnį finansavimą nei nurodyta maksimali kompensuojama suma kvietime, 

atsižvelgiant į Pareiškėjo prašomą sumą. Sprendimas priimamas įvertinus projekto svarbą ir 

potencialą Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų programai. 

18. Apie paraiškų atitikimą Nuostatų 12 punkte nurodytoms sąlygoms ir sprendimą dėl 

kompensacijos skyrimo, Pareiškėjai informuojami el. paštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo 

priėmimo. 

19.  Prieš įgyvendinant Iniciatyvą, jos įgyvendinimo metu ar po įgyvendinimo sužinojus apie 

Pareiškėjo pateiktą melagingą informaciją ar neįvykdytas sąlygas, GO Vilnius turi teisę atšaukti 

sprendimą sudaryti su Pareiškėju Sutartį dėl rėmimo, jei sutartis jau buvo sudaryta – ją nutraukti 

ir susigrąžinti visą suteiktą kompensacijos sumą. 

 

V. RĖMIMO BŪDAI IR ĮFORMINIMAS 

20. GO Vilnius Pareiškėjams gali kompensuoti išlaidas tiek pervesdama pinigines lėšas 

tiesiogiai Pareiškėjui, tiek ir netiesiogiai, apmokėdama su Iniciatyvos idėjos sukūrimu, 

materializavimu ir įveiklinimu susijusias išlaidas tretiesiems asmenims, su kuriais Pareiškėjas 

bendradarbiauja įgyvendinant Iniciatyvą, ir (arba) suteikdama teisę Pareiškėjui naudotis GO 

Vilnius turimais ištekliais. 

21. GO Vilnius priėmus sprendimą dėl kompensacijos ir jos dydžio, atsižvelgus į Pareiškėjo 

pateiktą nuomonę dėl kompensavimo būdo, GO Vilnius pasirenka taikyti vieną ar kelis šiuose 

Nuostatuose nurodytus kompensavimo būdus.  

22. GO Vilnius priėmus sprendimą dėl kompensacijos ir jos dydžio, atsižvelgiant į 

pasirinktą kompensavimo būdą, su Pareiškėju sudaromoje Sutartyje taip pat įtvirtinamas ir 

susitarimas dėl patirtų išlaidų kompensavimo tretiesiems asmenims, su kuriais Pareiškėjas 



bendradarbiauja įgyvendinant Iniciatyvą,  ir (arba) susitarimas dėl GO Vilnius turimų išteklių 

suteikimo.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Aktualus kvietimas teikti paraiškas ir nuostatai talpinami www.700vilnius.lt 

tinklalapyje. 

24. Nuostatai tvirtinami, papildomi ir keičiami GO Vilnius direktorės sprendimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė            Inga Romanovskienė 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

(data) 

 

PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Įmonės pavadinimas  

Adresas  

Kontaktinis asmuo  

Telefono numeris  

El. paštas  

Juridinio asmens kodas arba fizinio 

asmens veiklos teisėtumą 

patvirtinantys dokumentai 

(individualios veiklos pažyma, verslo 

liudijimas ir kt.) 

 

VILNIAUS MIESTO 700 METŲ JUBILIEJUI ŠVĘSTI 2021-2023 METŲ 

PROGRAMOS INICIATYVA 

Iniciatyvos pavadinimas  

Iniciatyvos data (metai/mėnuo/diena)  

Iniciatyvos vieta  

Trumpas Iniciatyvos aprašymas (iki 50 

žodžių) 

 

Kiti kompensacijos ir (arba) paramos 

davėjai 

 

Pridedama papildoma informacinė 

medžiaga ekspertiniam vertinimui 

(tekstinė, vizualinė, kita) 

 

Prašomas kompensacijos dydis ir jo 

pagrindimas 

 

 



Pateikdamas paraišką patvirtinu, kad miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų 

programos Iniciatyva, su kurios įgyvendinimu susijusias išlaidas prašoma kompensuoti, atitinka 

žemiau išvardytas sąlygas:  

1. įgyvendintas projektas turės potencialo tapti stipria 2021-2023 m. šventinės 

programos dalimi; 

2. iniciatyvos galimos veiklos: profesionalioji kūryba, renginiai, edukacija, tarptautinis 

bendradarbiavimas (renginiai, parodos, nauji pastatymai, festivaliai, forumai ir kt.); 

3. iniciatyva bus nauja, unikali bei turės sklaidos užsienyje potencialą; 

4. bus pateiktas aiškus iniciatyvos įgyvendinimo planas, o rezultatus bus galima 

pamatuoti; 

5. iniciatyva integraliai įtrauks visuomenę į projektines veiklas; 

6. iniciatyva bus nekomercinis projektas arba projektas turės komercinę dalį, tačiau juo 

nebus siekiama pelno; 

7. iniciatyva nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos ir 

diskriminacijos, taip pat nešmeiš, nedezinformuos ir kitaip nepažeis visuomenės moralės principų, 

nežemins žmogaus garbės ir orumo;  

8. Vilniaus miestas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su Iniciatyvos įveiklinimu, 

palaikymu; 

9. pareiškėjai visoje projekto komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių priemonėse, 

lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) įsipareigos nurodyti, kad projektas yra skirtas 

Vilniaus 700 metų jubiliejui, ir skelbti „Vilnius 700“ logotipą. Logotipas skelbiamas vadovaujantis 

grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais. Taip pat rengėjas įsipareigos bendradarbiauti 

su GO Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybe inicijuojamoje Vilniaus 700 metų jubiliejaus 

viešinimo ir sklaidos kampanijoje bei derinti savo komunikaciją prie bendros jubiliejinės 

komunikacijos tono ir suformuotos šventės žinutės;  

10. pareiškėjas užtikrins tinkamą autorių teisių objektų naudojimą, nepažeidžiant 

intelektinės nuosavybės teisių, esant reikalui sudarys autorines sutartis ir numatys autorinių teisių 

perdavimą tretiesiems asmenims dėl GO Vilnius vykdomos komunikacijos; 

11. pareiškėjas užtikrins informacijos, susijusios su Iniciatyvos rėmimu, 

konfidencialumą.  



Pareiškėjas pareiškia, kad yra susipažinęs su Viešosios įstaigos GO Vilnius direktorės 

2021 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintais Vilnius miesto 700 metų jubiliejui 

švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyvų rėmimo nuostatais ir sutinka su visais šių nuostatų 

punktais, supranta savo atsakomybę ir užtikrina visų priemonių, būtinų Iniciatyvos įgyvendinimui, 

turėjimą bei naudojimą.  

 

                                                     (vardas, pavardė, parašas) 

  



2 priedas 

KRITERIJŲ ATITIKTIES FORMA 

(data) 

 

Maloniai prašome užpildyti žemiau esančią lentelę glaustai atsakant į pateiktus klausimus. 

 

Eil. Nr.  Iniciatyvos pavadinimas  

1 Kaip Iniciatyva prisidės prie Vilniaus 

miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-

2023 metų programos patrauklumo 

didinimo? Pagrįskite reikšmę bendrai 

programai.  

 

2 Įvardinkite sritis, kurioms priskirtina 

Iniciatyva (kultūra, švietimas, 

bendruomenės ir pn.).  

 

3 Kokios numatomos iniciatyvos veiklos 

formos? 

 

4 Kuo Iniciatyva bus unikali tarptautiniu / 

Lietuvos mastu? 

 

5 Įvardinkite tikslinę Iniciatyvos 

auditoriją? Kaip ją Lietuvoje ir (arba) 

užsienyje pasieks žinia apie Iniciatyvą? 

 

6 Ar Iniciatyva bus skirta plačiajai 

auditorijai? Jei ne, įvardinkite tikslinę 

auditoriją ir argumentuokite kodėl ji yra 

pasirinkta. 

 

7 Kaip planuojama įtraukti visuomenę į 

projektines veiklas? Įvardinkite būdus. 

 



8 Viso projekto vertė ir kokią Iniciatyvai 

įgyvendinti reikalingą biudžeto dalį 

planuojama pritraukti iš papildomų 

finansavimo šaltinių?  

 

9 Iniciatyvos tęstinumas – patikslinkite, ji 

trumpalaikė, ilgalaikė ar periodiškai 

pasikartojanti? Nurodykite Iniciatyvos 

pradžios ir pabaigos datas. 

 

10 Ar Iniciatyva turi oficialius partnerius / 

rėmėjus? (finansinius, informacinius, 

kt.). Išvardinkite ir nurodykite, kokiu 

pagrindu bendradarbiaujama. 

 

11 

 

Kaip bus matuojami iniciatyvos 

rezultatai? 

 

12 

 

Kita papildoma informacija apie 

iniciatyvą. 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad formoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga.  

 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

VILNIAUS MIESTO 700 METŲ JUBILIEJUI ŠVĘSTI 2021-2023 METŲ PROGRAMOS 

INICIATYVOS  FINANSAVIMO SUTARTIS NR. 

 

2021 m. __________ d. 

 

Viešoji įstaiga "Go Vilnius" (toliau – GO Vilnius), atstovaujamas direktorės Ingos 

Romanovskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir _________________, atstovaujamas 

_________________, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - pareiškėjas), 

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė̇ šią sutartį 

ir susitarė̇ dėl toliau išvardintų sąlygų̨. 

I. SĄVOKOS 

 

1. Sutarties sąlygose vartojamos sąvokos: 

1.1 pareiškėjas – teisėtai, įstatymų nustatyta tvarka, veikiantis fizinis ir (arba) juridinis 

asmuo, nepriklausomai nuo jo juridinės formos (asociacija, privatus ar viešasis juridinis asmuo ir 

kt.), kuris nuostatuose nustatyta tvarka pateikia GO Vilnius paraišką dėl miesto 700 metų jubiliejui 

švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyvos idėjos sukūrimo, materializavimo ir įveiklinimo 

išlaidų kompensavimo; 

1.2 miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų programos iniciatyva (toliau-

Iniciatyva, Iniciatyvos) – pavieniai veiksmai ar veiksmų kompleksas, formuojantys šventinę 

2021-2023 metų programą, darantys teigiamą įtaką bendros programos vertinimui ir prisidedantys 

prie miesto 700 metų jubiliejinės šventės žinomumo didinimo; 

1.3 intelektinės nuosavybės teisės – patentai, prekių̨ ženklai, paslaugų ženklai, 

pramoninių pavyzdžių teisės (registruojamos arba ne), paraiškos bet kurioms minėtoms teisėms 

įregistruoti, autorių̨ teisės, duomenų̨ bazių̨ teisės, firmos ženklai ar pavadinimai ir kitos panašios 

teises ar įsipareigojimai nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje ar kitose šalyse, ar 

neregistruotini; 



1.4 konfidenciali informacija – su Sutartimi ir jos vykdymu susijusi informacija, 

nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, kurios atskleidimas gali padaryti turtinę ar 

neturtinę žalą pareiškėjui, organizacijai ar trečiųjų̨ asmenų̨ interesams ir/ar kurios atskleidimo teisė 

nėra Šalių patvirtinta; 

1.5   rėmimas – GO Vilnius skiriamos lėšos iniciatyvos sukūrimui, materializavimui ir 

įveiklinimui; 

1.6 kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 

2. Sutarties dalykas yra miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2021-2023 metų programos 

iniciatyvos finansavimas (toliau – iniciatyva). 

2.1.  iniciatyvos pavadinimas– ____________________.  

2.2.  iniciatyvos pradžia – ____________________.  

2.3.  iniciatyvos pabaiga – ____________________.  

 

III. FINANSAVIMO LĖŠOS IR MOKĖJIMAI 

 

3. Vadovaujantis GO Vilnius direktorės 2021 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V-15, 

pareiškėjui skiriama lėšų suma – ___________ (suma žodžiais) __________________ Eur. 

4. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: pasirašius miesto 700 metų jubiliejui švęsti 

2021-2023 metų programos iniciatyvos finansavimo sutartį, pareiškėjas pateikia sąskaitą – faktūrą, 

kuri apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros pateikimo dienos.  

 

IV. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5. VšĮ “GO Vilnius” turi teisę: 

5.1 reikalauti, kad pareiškėjas per nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, 

susijusius su iniciatyvos įgyvendinimu; 

5.2 prireikus reikalauti iš pareiškėjo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, GO 

Vilnius nuomone, pateiktos informacijos nepakanka; 



5.3 turėti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų, 

susijusių su lėšų panaudojimu iniciatyvai įgyvendinti; 

5.4 nustačiusi esminių lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, imtis 

būtinų priemonių netinkamai panaudotoms lėšoms susigrąžinti. 

6. Pareiškėjas įsipareigoja: 

6.1  nedelsdamas raštu informuoti GO Vilnius apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo 

ar gali sutrukdyti pareiškėjui užbaigti iniciatyvos įgyvendinimą nustatytais terminais; 

6.2 finansuojamo projekto rengėjai visoje komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių 

priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) įsipareigoja nurodyti, kad projektas 

yra skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui, ir skelbti „Vilnius 700“ logotipą. Logotipas skelbiamas 

vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais. Taip pat rengėjas įsipareigoja 

bendradarbiauti su GO Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybe inicijuojamoje Vilniaus 700 metų 

jubiliejaus viešinimo ir sklaidos kampanijoje bei derinti savo komunikaciją prie bendros 

jubiliejinės komunikacijos tono ir suformuotos šventės žinutės.  

6.3 atitikti žemiau išvardintas finansavimo sąlygas:  

6.3.1 įgyvendintas projektas turės potencialo tapti stipria 2021-2023 m. šventinės 

programos dalimi; 

6.3.2 iniciatyvos galimos veiklos: profesionalioji kūryba, renginiai, edukacija, 

tarptautinis bendradarbiavimas (renginiai, parodos, nauji pastatymai, festivaliai, forumai ir kt.); 

6.3.3 iniciatyva bus nauja, unikali bei turės sklaidos užsienyje potencialą; 

6.3.4 bus pateiktas aiškus iniciatyvos įgyvendinimo planas, o rezultatus bus galima 

pamatuoti; 

6.3.5 iniciatyva integraliai įtrauks visuomenę į projektines veiklas; 

6.3.6 iniciatyva bus nekomercinis projektas arba projektas turės komercinę dalį, tačiau 

juo nebus siekiama pelno; 

6.3.7 iniciatyva nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos 

ir diskriminacijos, taip pat nešmeiš, nedezinformuos ir kitaip nepažeis visuomenės moralės 

principų, nežemins žmogaus garbės ir orumo;  

6.3.8 Vilniaus miestas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su Iniciatyvos 

įveiklinimu, palaikymu; 



6.3.9 pareiškėjai visoje projekto komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių 

priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) įsipareigos nurodyti, kad projektas 

yra skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui, ir skelbti „Vilnius 700“ logotipą. Logotipas skelbiamas 

vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais. Taip pat rengėjas įsipareigos 

bendradarbiauti su GO Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybe inicijuojamoje Vilniaus 700 metų 

jubiliejaus viešinimo ir sklaidos kampanijoje bei derinti savo komunikaciją prie bendros 

jubiliejinės komunikacijos tono ir suformuotos šventės žinutės; 

6.3.10 pareiškėjas užtikrins tinkamą autorių teisių objektų naudojimą, nepažeidžiant 

intelektinės nuosavybės teisių, esant reikalui sudarys autorines sutartis ir numatys autorinių teisių 

perdavimą tretiesiems asmenims dėl GO Vilnius vykdomos komunikacijos; 

6.3.11 pareiškėjas užtikrins informacijos, susijusios su Iniciatyvos rėmimu, 

konfidencialumą. 

7. Prieš įgyvendinant, įgyvendinimo metu ar po įgyvendinimo sužinojus apie pareiškėjo 

pateiktą melagintą informaciją ar neįvykdytas sąlygas, GO Vilnius turi teisę susigrąžinti visą 

suteiktą rėmimą. 

V. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 

8. Pareiškėjas užtikrina, kad jokios trečiųjų̨ asmenų̨ teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 

vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 

objektai, į kuriuos pareiškėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

9. Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti GO Vilnius nuostolius, patirtus dėl trečiųjų̨ šalių 

ieškinių dėl patentinių, prekių̨ ženklų, autorių̨ ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių̨ dėl Sutarties 

vykdymo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl pačios organizacijos kaltės.  

 

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

 

10. Sutarties galiojimo laikotarpiu pareiškėjas gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamas nuo 

atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių̨ – nenugalimos jėgos (force majeure), 

nustatytos ir Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis per 3 (tris) 

dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų̨ vykdymui. 



11. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos pareiškėjo veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet 

kurios iš Šalių reorganizavimą, likvidavimą, privatizavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos.  

12. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, pareiškėjas neturi reikiamų finansinių išteklių arba pareiškėjo 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki iniciatyvos pabaigos, bet ne ilgiau 

nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

14. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 

nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti 

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.  

15. Po Iniciatyvos įgyvendinimo pareiškėjas turi pateikti ataskaitą su rezultatais, vizualine 

ir kt. medžiaga per 60 dienų po iniciatyvos pabaigos. 

16. Jei pareiškėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Tokiu atveju GO Vilnius turi teisę susigrąžinti skirtą finansavimą.  

17. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktai. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalies 

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

18. Sutarties priedai: 

18.1 Pareiškėjo deklaracija (1 priedas); 

18.2Kriterijų atitikties forma (2 priedas). 

 

 

 



19. Šalių adresai ir kiti duomenys  

 

 

Finansavimo teikėjas                                                               Pareiškėjas 

Viešoji įstaiga „GO Vilnius“ 

Gynėjų g. 14, LT-01109Vilnius 

Įmonės kodas 123641468 

PVM kodas LT236414610 

A. s LT65 7044 0600 0111 9957 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

 

 

Direktorė 

Inga Romanovskienė  

________ 

(parašas)  

 


