
Kultūros organizacijų ir renginių atrankų 
tvarkos aprašo 2 priedas 

KULTŪROS ORGANIZACIJŲ ATRANKOS PARAIŠKA 

Paraiška gauta 
20___ m. _____________ mėn. ___ d. 

Paraiškos Nr. ___________ 

Programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansuojama veikla: 

1. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

1.1. Juridinio asmens pavadinimas:

1.2. Juridinio asmens teisinė forma: 

1.3. Juridinio asmens kodas: 

1.4. Juridinio asmens registracijos adresas: 

1.5. Juridinio asmens korespondencijos adresas: 

1.6. Juridinio asmens tel. Nr.: 

1.7. Juridinio asmens el. pašto adresas: 

1.8. Juridinio asmens interneto svetainės adresas: 

1.9. Juridinio asmens vadovas: 
(vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) 

1.10. Projekto vadovas 
(kontaktinis asmuo): (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) 

1.11. Organizacijos veiklos sritis: 

☐ architektūra ☐ dizainas ☐ muziejai
☐ archyvai ☐ etninė kultūra ☐ muzika
☐ bibliotekos ☐ fotografija ☐ šokis
☐ cirkas ☐ kultūros paveldas ☐ tarpdisciplininis menas
☐ dailė ☐ literatūra ☐ teatras
☐ _________________________



1.12. Organizacijos misija ir vizija: 

1.13. Organizacijos valdymas, struktūra: 



2. ORGANIZACIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 2022–2024 M.
2.1. Organizacijos strateginiai tikslai (kūrybiniai, socialiniai, ekonominiai ir (ar) kt. tikslai, numatomos 
prioritetinės veiklos kryptys): 

2.2. Papildomų lėšų pritraukimo planas: 



2.3. Numatomas bendradarbiavimas su Lietuvos ir (ar) užsienio organizacijomis ir (ar) bendruomenėmis, 
savanorių įtrauktis: 

2.4. Organizacijos ištekliai (administracinis, vadybinis pajėgumas įgyvendinti numatytas veiklas ir jo 
stiprinimas; disponuojamas turtas: patalpos, įranga, licencijos ir (ar) kt.): 

2.5. Veiklose numatomi aplinką tausojantys (tvarūs) sprendiniai: 



2.6. Numatomas veiklų viešinimas (planuojamos informacijos viešinimo priemonės ir kanalai): 

2.7. Numatomų vykdyti veiklų poveikio visuomenei ir (ar) kultūros ar meno srities raidai, menininkams, 
kūrėjams ir (ar) atstovaujamoms organizacijoms stebėsena (matavimo būdai, rodikliai): 



3. ORGANIZACIJOS ĮVYKDYTOS VEIKLOS 2019–20211 M.
3.1. Įvykdytų veiklų trumpas pristatymas, aktualumas, tikslinė (-ės) auditorija (-os), veiklų sklaida 
regionuose, užsienyje: 

3.2. Įvykęs bendradarbiavimas su Lietuvos ir (ar) užsienio organizacijomis, bendruomenėmis, savanorių 
įtrauktis: 

1 Teikiant informaciją apie 2021 m., nurodykite informaciją apie 2021 m. jau įgyvendintas ir iki 2021 m. pabaigos planuojamas
įgyvendinti veiklas.



3.3. Įvykdytų veiklų poveikis visuomenei ir (ar) kultūros ar meno srities raidai, menininkams, kūrėjams ir 
(ar) atstovaujamoms organizacijoms: 
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