
PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos „GO Vilnius“ 

direktorės 2022 m. birželio mėn. 17 d.  

įsakymu Nr. V-14 

 

VILNIAUS MIESTO 700 METŲ JUBILIEJUI ŠVĘSTI 2022 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 2022 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 Vilniaus 700 metų jubiliejui švęsti 

skirtas 2022 metų programos iniciatyvas Vilniaus mieste, Nuostatuose nustatomos iniciatyvų 

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

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 2022-2023 metų programos iniciatyvos rėmimo; 

4.2 Miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2022 metų programos iniciatyva (toliau – 

Iniciatyva, Iniciatyvos) – renginiai ar renginių ciklai, formuojantys šventinę 2022 metų programą, 

darantys teigiamą įtaką bendros programos vertinimui ir prisidedantys prie miesto 700 metų 

jubiliejinės šventės žinomumo didinimo; 

4.3 Renginiai – tai nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto, edukacijos renginiai, 

šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai 

viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku; 

4.4 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 tiesiogiai Pareiškėjui. 

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

Respublikos teisės aktuose.  



III. RĖMIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Konkurso tikslas: atrinkti renginius ar renginių ciklus, vyksiančius 2022 m. liepos – spalio 

mėnesiais, padėsiančius kurti šventės visumą 2022 metais. 

7. Konkurso uždaviniai:  

7.1. Didinti Vilniaus 700 metų jubiliejaus žinomumą; 

7.2. Siekti tarptautiškumo; 

7.3. Kurti ir skleisti naują kultūrinį turinį. 

8. Papildoma informacija:  

8.1. Įgyvendinimas: 2022 m. liepos – spalio mėnesiais; 

8.2. Tikslinė auditorija: vilniečiai ir miesto svečiai; 

8.3. Rėmimas:  

8.3.1. Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2022 metų programos Iniciatyvų 

rėmimo programos biudžetas – 350 000 Eur.  

8.3.2. Maksimali vienai Iniciatyvai skiriama suma – iki 35 000 Eur;  

 

IV. RĖMIMO SĄLYGOS 

 

9. 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.).  

10. Pareiškėjas, siekiantis gauti GO Vilnius rėmimą, turi užpildyti Iniciatyvų rėmimo 

programos paraišką (1 priedas) ir, GO Vilnius paprašius, el. paštu atsiųsti kitą svarbią informaciją 

apie Iniciatyvą (tekstinė, vaizdinė ar kita papildoma medžiaga). 

8. Pareiškėjas ir (arba) tretieji asmenys, su kuriais Pareiškėjas bendradarbiauja įgyvendinant 

Iniciatyvą, ta pačią Iniciatyvą GO Vilnius gali teikti tik vieną kartą.   

9. Pareiškėjas turi teisę gauti lėšų iš kitų programų, fondų, bet apie tai privalo informuoti 

GO Vilnius, Iniciatyvų rėmimo programos paraiškoje (1 priedas) nurodydamas kompensacijos ir 

(arba) paramos davėjus ir gaunamas sumas.  

10. Paraiška priimama svarstymui, jei Iniciatyva bei Pareiškėjas atitinka ar įgyvendina visas 

žemiau nurodytas sąlygas: 

10.1. Iniciatyvos galimos veiklos: Vilniaus 700 metų jubiliejui skirti renginiai; 

10.2. Iniciatyvos įgyvendinimo vieta: Vilniaus miestas; 

10.3. Iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpis: 2022 metų liepa – spalis; 

10.4. Iniciatyva turi potencialo tapti stipria 2022 metų šventinės programos dalimi; 

10.5. Iniciatyvos programoje atsispindi dedikacija Vilniui; 

10.6. Iniciatyva yra nauja, unikali bei turi sklaidos užsienyje potencialą; 

10.7. Iniciatyva komunikuoja jubiliejaus žinutę „Vilnius: 700 metų jaunas“;  

10.8. Yra pateikta visa informacija, kurią būtina pateikti Iniciatyvų rėmimo programos 

paraiškoje (1 priedas); 

10.9. Iniciatyvos rezultatai (komunikaciniai rodikliai, dalyvių skaičius ir kt.) bus aiškiai 

pamatuojami; 

10.10. Iniciatyva yra nekomercinis renginys arba renginys turi komercinę dalį, tačiau juo 

nėra siekiama pelno; 

https://www.700vilnius.lt/kurkime-svente-kartu/vilnius-jaunas/


10.11. Iniciatyva nekursto tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos ir 

diskriminacijos, taip pat nešmeižia, nedezinformuoja ir kitaip nepažeidžia visuomenės moralės 

principų, nežemina žmogaus garbės ir orumo. 

11. Pareiškėjas, teikdamas paraišką rėmimui gauti, įsipareigoja:  

11.1. Visoje Iniciatyvos komunikacijoje remtis Vilnius 700 komunikacijos gairėmis 

(interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, fotonuotraukose, vaizdo medžiagoje, leidiniuose, 

publikuodamas informacinius straipsnius žiniasklaidoje, interneto portaluose ir kitose priemonėse 

nurodyti, kad Iniciatyva yra skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui) ir skelbti „Vilnius 700“ logotipą 

(logotipas skelbiamas vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais);   

11.2. Visoje Iniciatyvos komunikacijoje (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, 

fotonuotraukose, vaizdo medžiagoje, leidiniuose, publikuodamas informacinius straipsnius 

žiniasklaidoje, interneto portaluose ir kitose priemonėse) nurodyti, kad Iniciatyvą (projektą / 

renginį) iš dalies finansuoja Vyriausybės kanceliarija (ši informacija nurodoma tekstu ir esant 

galimybei naudojant Vyriausybės kanceliarijos logotipą); 

11.3. Iš anksto suderinti ir Iniciatyvos įgyvendinimo metu naudoti vizualines priemones, 

kurios užtikrintų Vilniaus 700 metų jubiliejaus atpažįstamumo didinimą; 

11.4. 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. Vilniaus 700 metų 

jubiliejaus integracija ir komunikacija privalo būti suderinta su GO Vilnius iki Iniciatyvos pradžios.  

11.5. Užtikrinti tinkamą autorių teisių objektų naudojimą, nepažeidžiant intelektinės 

nuosavybės teisių, esant reikalui sudaryti autorines sutartis ir numatyti autorinių teisių perdavimą 

tretiesiems asmenims dėl GO Vilnius vykdomos komunikacijos; 

11.6. Užtikrinti, kad Vilniaus miestas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su Iniciatyvos 

įveiklinimu, palaikymu;  

11.7. Užtikrinti informacijos, susijusios su Iniciatyvos rėmimu, konfidencialumą.  

 

V. PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

12. Pasibaigus paraiškų teikimo terminams, GO Vilnius atlieka paraiškų vertinamą šiais 

etapais: 

12.1. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas; 

12.2. ekspertinis vertinimas. 

13. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape nustatoma, ar paraiška atitinka 

nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai. 

Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etapas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų 

nuo paraiškų perdavimo vertinti dienos. 

14. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape, GO Vilnius paprašius Pareiškėjo 

pateikti trūkstamą (papildomą) informaciją ir (arba) dokumentus, Pareiškėjas privalo ją pateikti per 

3 (tris) darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo. Nepateikus papildomos informacijos ir 

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

https://www.700vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/05/v700_jaunas_komunikacijos_gaires.pdf
https://www.700vilnius.lt/kurkime-svente-kartu/logotipas/


15. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gautų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo 

vertinimo pabaigos, nurodant paraiškos atmetimo priežastis. 

16. Praėjusios administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, paraiškos toliau vertinamos 

GO Vilnius sudarytos ekspertų komisijos, kurios sudėtis tvirtinama GO Vilnius direktorės įsakymu. 

Kiekvieną paraišką vertina visi ekspertų komisijos nariai, remdamiesi standartizuota Iniciatyvų 

ekspertinio vertinimo forma.  

17. Ekspertų komisijos narių užpildytų Iniciatyvų ekspertinio vertinimo formų pagrindu 

sudaromas Inciatyvų sąrašas balų mažėjimo tvarka, nurodant ekspertų komisijos narių suminio 

vertinimo balų vidurkius. Inciatyvų sąrašą pasirašo GO Vilnius direktorė. Ekspertinis paraiškų 

vertinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo galutinio 

protokolo po administracinės atitikties vertinimo gavimo dienos.  

18. Jeigu po Iniciatyvų įvertinimo ekspertų komisijoje siūlomų remti Iniciatyvų bendra vertė 

viršija GO Vilnius biudžete numatytą lėšų sumą, rėmimui teikiamos daugiausia suminio vertinimo 

balų surinkusios Iniciatyvos. Kai geriausiai įvertintų Iniciatyvų, surinkusių vienodą balų skaičių, 

yra daugiau negu GO Vilnius biudžete numatyta lėšų, pirmenybė teikiama toms Iniciatyvoms, kurių 

Pareiškėjai gali pasiūlyti didesnį nuosavą piniginį įnašą, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas. Jei ir po 

minėtų kriterijų įvertinimo vienodą balų skaičių surinkusių Iniciatyvų yra daugiau, nei GO Vilnius 

biudžete numatyta lėšų, pirmenybė projektams teikiama pagal paraiškų pateikimo GO Vilnius datą.  

19. GO Vilnius direktorė, gavusi ekspertų komisijos Iniciatyvų sąrašą, per 5 darbo dienas 

įsakymu patvirtina remiamų Iniciatyvų sąrašą. Jame nurodomi Pareiškėjų pavadinimai, Iniciatyvų 

pavadinimai ir skiriama lėšų suma. GO Vilnius direktorės patvirtintas remiamų Iniciatyvų sąrašas 

skelbiamas interneto svetainėje www.700vilnius.lt 

20. Visi komisijos nariai savo veiklą grindžia konfidencialumo, objektyvumo, nešališkumo, 

įstatymų viršenybės, skaidrumo ir kitais su ekspertų vykdoma veikla susijusiais principais, kuriuos 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

21. Komisijų nariai privalomai pasirašo deklaraciją, informuojančią, kad komisijos narys 

nėra asmeniškai suinteresuotas bent viena iš pateiktų Iniciatyvų. Priešingu atveju jis nusišalina nuo 

Iniciatyvos, kuria yra asmeniškai suinteresuotas, ir jos nevertina arba nedalyvauja tolesniame 

komisijos darbe. 

22. Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl rėmimo paskirstymo ir nepasirašytas 

GO Vilnius direktorės įsakymas dėl rėmimo skyrimo atrinktoms Iniciatyvoms, komisijų nariai ir 

GO Vilnius darbuotojai negali viešinti informacijos apie nutarimus. 

23. 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 rėmimo sumą. 

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALAI  

 

24. Paraiškos vertinamos balais pagal šiuos kriterijus: 

http://www.700vilnius.lt/


24.1. Svarba Vilniaus 700 metų jubiliejui (Iniciatyvos reikšmė bendrai jubiliejaus 

programai, žinutės „Vilnius: 700 metų jaunas“ komunikacija, jubiliejaus atpažįstamumas): 0–9. 

Pagal kriterijų vertinama paraiškoje pateikta informacija „Dedikacija Vilniaus 700 jubiliejui“ ir jos 

pagrindimas pagal paraiškos formos klausimus; 

24.2. Iniciatyvos idėjos kokybė (Iniciatyvos unikalumas, Iniciatyvos ir rėmimo programos 

tikslų atitikimas, įgyvendinimui atrinkti partneriai): 0–8. Pagal kriterijų vertinama paraiškoje 

pateikta informacija „Iniciatyvos idėjos kokybė“ ir jos pagrindimas pagal paraiškos formos 

klausimus; 

24.3. Iniciatyvos sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas, papildomų lėšų pritraukimas: 0–3. 

Pagal kriterijų vertinama paraiškoje pateikta informacija „Iniciatyvos sąmata ir jos pagrįstumas“ ir 

jos pagrindimas pagal paraiškos klausimus; 

24.4. Auditorijos pasiekiamumas (prieinamumas plačiajai visuomenei, dalyvių (žiūrovų) 

skaičius, prieinamumas užsienio auditorijai, informacinės sklaidos priemonės ir kanalai, rezultatų 

pamatuojamumas): 0–10. Pagal kriterijų vertinama paraiškoje pateikta informacija „Auditorijos 

pasiekiamumas“ ir jos pagrindimas pagal paraiškos klausimus; 

25. Maksimalus galimas balų skaičius – 30.  

 

VII. INICIATYVŲ RĖMIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ SKIRTAS LĖŠAS 

 

26. Rėmimas skiriamas atsižvelgiant į Pareiškėjo prašomą rėmimo dydį ir ekspertinio 

vertinimo metu skirtus balus:  

 

11 balų – 10 000 Eur 

12 balų – 12 000 Eur 

13 balų – 14 000 Eur  

14 balų – 16 000 Eur 

15 balų – 18 000 Eur  

16 balų – 20 000 Eur 

17 balų – 22 000 Eur 

18 balų – 24 000 Eur 

19 balų – 26 000 Eur 

20 balų – 28 000 Eur 

21 balas – 30 000 Eur 

22 balai – 31 000 Eur 

23 balai – 32 000 Eur 

24 balai – 33 000 Eur 

25 balai – 34 000 Eur 

26 balai ir daugiau – 35 000 Eur 

 

27. Iniciatyvai rėmimas neskiriamas, jeigu ekspertinio vertinimo metu paraiška surinko 10 

arba mažiau balų. 

28. GO Vilnius priėmus sprendimą dėl rėmimo ir jo dydžio, su Pareiškėju sudaroma Sutartis. 

29. Įgyvendinus Iniciatyvą, Pareiškėjas įsipareigoja per 20 kalendorinių dienų nuo 

Iniciatyvos pabaigos pateikti GO Vilnius Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui švęsti 2022 metų 

programos iniciatyvų rėmimo ataskaitą (3 priedas) bei finansinę ataskaitą (4 priedas). 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

 

 

Direktorė            Inga Romanovskienė 

 


