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                                                    2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-18  

 

ATASKAITA DĖL TARPTAUTINIO RENGINIO 
 ORGANIZAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO 

 

______________________________________ 

(data) 

PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

 
Juridinio asmens pavadinimas 
 

 

 
Juridinio asmens kodas 
 

 

ĮVYKUSIO RENGINIO INFORMACIJA 

 
Renginio pavadinimas  
 

 

 
Renginio data (pradžia – pabaiga) 
 

 

 
Renginio trukmė daugiau nei 4 val.  
(be pertraukų) 

 
    TAIP 

 
 
Renginio vietos pavadinimas  
(patalpos, už kurias mokamas nuomos mokestis) 
 

 

 
Renginio tema / sektorius  
 

 

 
Renginio tipas 
 

            
                  GYVAS                 HIBRIDINIS 

 
Renginyje gyvai dalyvavusių dalyvių skaičius 
(min.30, neįtraukiant pranešėjų, organizatorių, tiekėjų) 
 

 

 
Renginyje gyvai dalyvavusių dalyvių iš užsienio % 
 

 

 
Renginyje virtualiai dalyvavusių dalyvių skaičius 
(pildoma tik tuo atveju, jeigu paraiškoje renginys buvo 

pažymėtas kaip hibridinis) 
 

 

 
Faktinis renginio biudžetas 
 

 

 
Renginio rezultatai, išliekamoji vertė Vilniui 
 
 

 

 
Renginio organizavimo išlaidų kompensavimui skirta 

pirminė suma  
 

 

 
Prašytos kompensuoti  išlaidos  
 

   
         Patalpų ir įrangos nuoma 

         Dalyvių maitinimas 

         Transportas  



2 
 

         Renginio viešinimas 

         Pramoginio pobūdžio paslaugos  

         Renginio organizatoriaus paslaugos     

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 
 
 
 
 
           Patvirtinu, kad visi ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi ir aš prisiimu visą su tuo susijusią atsakomybę 

 
           Patvirtinu, kad sutinku, jog visą su renginiu susijusią informaciją bei nuotraukas GO Vilnius gali naudoti  
           statistikos bei marketingo tikslais 
 

 
• Ataskaita ir ją lydintys dokumentai turi būti pateikti per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo renginio pabaigos.  

 
     Pateikiami dokumentai:  
 

✓ Renginio ataskaita; 
✓ Patalpų nuomos bei kitas paraiškoje pažymėtas renginio organizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos 

ir pan.); 
✓ Renginyje faktiškai dalyvavusių gyvų dalyvių sąrašas su vardu, pavarde, įstaiga, miestu, šalimi. Dalyvių sąrašas gali 

būti pateiktas ir iš skaitmeninės registracijos sistemos. Sąrašas turi būti pasirašytas Pareiškėjo; 
✓ Renginio programa, kurioje matytųsi renginio trukmė; 
✓ Įrodymai, kad Vilniaus įvaizdinė medžiaga buvo naudojama prieš ir/ar per renginį (nuotraukos, video, ekrano 

kopijos ir kt.); 
✓ Ne mažiau nei 5 renginio nuotraukos arba nuoroda į nuotraukų galeriją. 

 
Jeigu renginys buvo hibridinis ir tai buvo pažymėta Paraiškoje, papildomai reikia pateikti: 

 
✓ Renginyje faktiškai dalyvavusių virtualių dalyvių sąrašą su vardu, pavarde, įstaiga, miestu, šalimi. Dalyvių sąrašas 

gali būti pateiktas ir iš skaitmeninės registracijos sistemos. Sąrašas turi būti pasirašytas Pareiškėjo; 
✓ Renginio programą, kurioje matytųsi, jog hibridinio renginio trukmė buvo ne trumpesnė nei gyvo renginio. 

 
 

 

 

Pareiškėjas       
                                                     _______________________________________ 

              (vardas, pavardė, parašas) 
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