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P a k e i č i u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–

2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„5.3. atsakingo (-ų) savivaldybės valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), dirbančio (-čių) 

pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas) ir 

teikiančio (-čių) konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono ryšio 

numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir laiką pasiteirauti.“ 

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios 

nepriskirtos seniūnijoms, teritoriją, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma 

skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka, nustato savivaldybės meras savo potvarkiu, tačiau šią 

teritoriją turi sudaryti ne mažiau kaip 2 seniūnaitijų teritorijos.“ 

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„8. Savivaldybėse, kuriose seniūnijų aptarnaujamos teritorijos yra didelės (jose įsteigta daugiau 

kaip 10 seniūnaitijų), savivaldybės meras savo sprendimu gali padalyti seniūnijų aptarnaujamą 

teritoriją į mažesnes teritorijas, kurias sudaro bent 2 seniūnaitijų teritorijos.“ 

4. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„13.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, 

t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno 

nesiekiančia organizacija;“. 

5. Pakeičiu 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„13.4. projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis;“. 

6. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„16.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši 

ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;“. 

7. Pakeičiu 16.6 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„16.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie 

planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą 

pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių 

įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;“. 

8. Pakeičiu 16.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„16.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti 

planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);“. 

9. Pripažįstu netekusiu galios 16.8 papunktį.  

10. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Dokumentus, nurodytus Aprašo 16.1 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nepateikta 

Juridinių asmenų registrui), 16.2, 16.3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 

Aprašo 16.4, 16.5, 16.6 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose 

papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo 

vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi dėl 

dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimams priimti, reikalavimo. Savivaldybės neprivalo 

prašyti pateikti Aprašo 16.7 papunktyje nurodytų dokumentų.“ 

11. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip: 

„18. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, turi 

teisę supaprastinti paraiškų reikalavimus, jeigu, jo nuomone, tikslinga tai daryti atsižvelgiant į 

konkrečioje savivaldybėje susiformavusią nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu 

praktiką. Savivaldybės administracijos direktorius, nustatydamas kitokius paraiškų reikalavimus, 
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nei nustatyti Apraše, šiuos keitimus turi suderinti su Ministerija elektroniniu paštu iki Savivaldybės 

tvarkos aprašo patvirtinimo savivaldybėje dienos.“ 

12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:  

„19. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu 

susijusiais klausimais. Jas pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, 

kurio telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas skelbiami Savivaldybės tvarkos apraše ir 

skelbime. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.“ 

13. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:  

„21. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, 

vadovaujasi savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracijos direktoriaus 

tvirtinamais nuostatais, Savivaldybės tvarkos aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679), Aprašu.“ 

14. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:  

„22. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo savivaldybės, 

dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracijos direktoriaus sprendimo, kuriuo 

patvirtinamas (vadovaujantis Aprašo 49 punktu) Savivaldybės tvarkos aprašas, priėmimo dienos 

priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų 

patvirtinimo ir jį įformina protokolu.“ 

15. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:  

„23. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 5 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį 

sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo 

pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui. Atsakingas valstybės tarnautojas ar 

darbuotojas viešai paskelbia Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų 

sąrašą savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant 

galimybei) ir skelbimų lentose.“ 

16. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Prieš gaudami bet kokią su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją, išplėstinės 

seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su 

projektų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas 

(Aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto 

vengimo. Nepasirašius šiame punkte nurodytų dokumentų, draudžiama dalyvauti išplėstinės 
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seniūnaičių sueigos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl pateiktų projektų vertinimo ir atrankos, 

teikti šiame punkte nurodytų dokumentų nepasirašiusiems seniūnaičių sueigos nariams bet kokią su 

Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo 

nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jei jis turi svarstyti organizacijos, kurios vadovas, 

kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas jis yra, paraišką. Išplėstinės seniūnaičių 

sueigos narys taip pat turi nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jeigu turi svarstyti 

paraišką organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas yra 

asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos 

ryšiais. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys nenusišalina, išplėstinė seniūnaičių sueiga priima 

sprendimą dėl jo nušalinimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir 

svarstomi pateikti projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti 

savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ir (arba) nevyriausybinių organizacijų tarybos 

atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 

7 priedas).“ 

17. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:  

„28. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 2 darbo dienas nuo savivaldybės 

administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai socialinius bendruomenės narių 

(gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančio (-čių) projekto (-ų) finansavimo priėmimo dienos 

paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, 

projektui finansuoti skirta suma) savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto 

svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose.“ 

18. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:  

„29. Su projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, išplėstinės seniūnaičių 

sueigos nuomone, labiausiai atitinka socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei 

interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius ne 

vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projekto 

įgyvendinimo sutartį (-is).“ 

19. Pakeičiu 30 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:  

„30. Savivaldybės administracijoje užregistruoti vokai su paraiškomis arba savivaldybės 

administracijos nurodytu elektroniniu paštu siunčiamos skenuotos paraiškos perduodami 

atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės 

paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:“. 

20. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:  
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„40. Jeigu projektai pagal turinį ir prioritetą įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama 

projektui, kurio vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos 

mažesnės. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, 

numato kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kuriam projektui skiriamas finansavimas, jei 

Projekto vykdytojai yra numatę vienodas išlaidas darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas.“ 

21. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:  

„41. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, priėmusi sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, 

priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos 

finansuoti. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo 

dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolinio sprendimo gavimo dienos, pareiškėjo 

nurodytu paštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, 

įvardija siūlomas finansuoti priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, taip pat nurodo patvirtinti, kad 

pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės 

neigiamos įtakos įgyvendinant numatytus konkurso tikslus, pagal išplėstinės seniūnaičių sueigos 

priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.“ 

22. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:  

„42. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos išplėstinės 

seniūnaičių sueigos pirmininkui paštu arba elektroniniu paštu patvirtina, kad sutinka su siūloma 

skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės 

neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia 

patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą 

terminą nepatvirtinus, kad sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir (ar) kad 

išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos 

įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, 

laikoma, kad jis nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas 

nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui 

įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria pareiškėjo 

patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis 

įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.“ 

23. Pakeičiu 49 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:  

„49. Paskelbus Aprašą, savivaldybių tarybos artimiausiame posėdyje  panaikina Savivaldybės 

tvarkos aprašą, o savivaldybių administracijų direktoriai, vadovaudamiesi Aprašu, ne vėliau kaip 
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per 5 darbo dienas po Savivaldybės tvarkos aprašo panaikinimo, patvirtina Savivaldybės tvarkos 

aprašą, kuriame turi būti nurodyta:“. 

24. Pakeičiu 49.7 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„49.7. projektų vertinimo ir atrankos organizavimo tvarka, jeigu savivaldybėje nėra 

savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

tarybos, kuri turėtų atlikti projektų vertinimą Aprašo 53.3 papunktyje nustatytais atvejais, arba 

savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs aplinkybes, mano, kad esama savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba 

neužtikrins efektyvaus ir sklandaus projektų vertinimo ir atrankos proceso;“. 

25. Pakeičiu 50.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„50.1. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 

nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo dienos paskirsto lėšas Aprašo 6–8 punktuose 

nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdamas ne 

mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių 

gyventojų skaičių, vadovaudamasis Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka;“. 

26. Pakeičiu 50.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„50.13. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos ir savivaldybės administracijos direktoriaus 

priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia 

savivaldybių interneto svetainėse, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir 

skelbimų lentose finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms administruojamoje 

teritorijoje esančioms organizacijoms;“. 

27. Pakeičiu 50.23 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„50.23. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir 

konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo 

taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, 

paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;“. 

28. Papildau 50.26 papunkčiu:  

„50.26. informuoja visuomenę apie priemonės įgyvendinimą bei įgyvendinamus projektus, 

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus.“ 

29. Pakeičiu 51.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„51.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo paskelbimo Teisės aktų registre dienos, o 

2019 m. – ne vėliau kaip iki gegužės 8 d. raštu informuoja savivaldybių administracijas apie joms 

skirtas valstybės biudžeto lėšas;“. 

30. Pakeičiu 52.1 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„52.1. rengia valstybės lėšų naudojimo sutarčių projektus ir per 10 darbo dienų nuo 

savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto (patikslinto) Savivaldybės tvarkos aprašo 

pateikimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dienos sudaro valstybės lėšų naudojimo 

sutartis su savivaldybių administracijomis;“. 

31. Pakeičiu 53 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:  

„53. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų taryba:“. 

32. Pakeičiu 53.1 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„53.1. teikia savo pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės 

tvarkos aprašo projekto tobulinimo;“. 

33. Pakeičiu 54.2 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„54.2. kas ketvirtį teikdami savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, pateikia 

savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodo savanoriavimo laikotarpį ir 

įvykdytas veiklas;“. 

34. Pakeičiu 54.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„54.5. Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie planuojamas 

vykdyti ir vykdomas veiklas savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto 

svetainėje (esant galimybei), skelbimų lentose ir savo interneto svetainėje, jeigu ją turi, bei 

administruojamuose socialinių tinklų paskyrose;“. 

35. Papildau VIII skyriumi: 

„VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

66. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“  

36. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

37. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

38. Pakeičiu 3 priedą: 

38.1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.5 papunktyje nurodytas 

ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;“. 
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38.2. Papildau 5.17 papunkčiu: 

„5.17. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 

m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.“ 

38.3. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„10.3. nepateikia savivaldybės administracijai Sutarties 5.5 papunktyje nurodytų ataskaitų 

arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;“. 

39. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

40. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras    Linas Kukuraitis 



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

1 priedas 

 

(Paraiškos forma) 

 

________________________________________________________________ 

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas) 

________________________________________________________________ 

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. ryšio nr., el. paštas) 

 

 

 

___________________ savivaldybės administracijai 

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 

2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ 

SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS 

KONKURSO PARAIŠKA 
_______________ Nr. __________ 

(data) 

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 

1.1. Pareiškėjo pavadinimas 

 
 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma 

 
 

1.3. Juridinio asmens kodas 

 
 

1.4. Narių skaičius  

 
 

1.5. Pareiškėjo vadovas  

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas) 

 

1.6. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas 

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas) 

 

1.7. Organizacijos projektų, finansuojamų iš 

valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis 

(išvardyti per pastaruosius trejus metus iki 

paraiškos pateikimo vykdytus projektus, 

nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, 

projekto pavadinimą ir vykdymo metus) 

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

2.1. Projekto pavadinimas 
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2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais) 

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta 

 
 

2.4. Projekto partneriai (jei yra), jų kontaktiniai 

duomenys 
 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS 

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai) 

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai (aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis) 

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas ir 

uždaviniai) 

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kokią asmenų grupę orientuojamasi 

įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai; konkrečioje bendruomenėje 

gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan., kiek dalyvių planuojama įtraukti per 

įvairias veiklas) 

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms 

veikloms 

 

 

3.6. Papildomų balų skyrimas (jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

(toliau – Aprašas) 13 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši 

lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (pagrindimo skiltis lentelėje pildoma, 

jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų) 

Atitiktis kriterijams, 

nurodytiems Aprašo 13 punkte, 

už kuriuos gali būti skiriami 

papildomi balai  

Pažymėti, kurį kriterijų 

atitinka pareiškėjas arba 

projektas (X) 

Pagrindimas 

Projektą pateikė bendruomeninė 

organizacija 

  

Bendruomeninė organizacija yra 

sudariusi partnerystės sutartį su 

bent vienu partneriu, t. y. kita 

nevyriausybine organizacija ar 

religine bendruomene ar bendrija 

arba kita ne pelno organizacija 
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Į projekto veiklų įgyvendinimą 

įtraukti savanoriai 

  

Į projekto veiklų įgyvendinimą 

įtraukti socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

  

Į projekto veiklų įgyvendinimą 

įtraukti jauni žmonės (14–29 m.) 

  

 

3.7. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (aprašyti, ką norima pasiekti įgyvendinant 

projekte numatytas veiklas ir kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. kaip veiklos prisidės prie 

tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus) 

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

 

Veiklos  

pavadinimas 

Planuojama 

veiklos vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

Planuojama 

vykdymo 

vieta 

 

Planuojamos 

veiklos 

atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Veiklos aprašymas (veiklos 

metodai, planuojamas dalyvių 

/ savanorių skaičius ir kita), 

kokybiniai ir kiekybiniai 

vertinimo kriterijai 

1.     

...     

 

 

5. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, planuojama pasiekti auditorija) 

 

 

6. PROJEKTO VEIKLŲ TĘSTINUMAS (pateikti trumpą aprašymą, jeigu projekto veiklas 

planuojama įgyvendinti ir pasibaigus projektui) 

 
 

 

7. PAGRINDINIO (-IŲ) PROJEKTO VYKDYTOJO (-Ų) KVALIFIKACIJA, PATIRTIS IR 

GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ BEI KITI PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI 

 

 

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

Dokumento pavadinimas 
Egz. 

skaičius 

Lapų 

skaičius 

 
  

Organizacijos vykdytos veiklos paskutinių vienų kalendorinių metų ataskaita   

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio 

asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo 

kopija 

  

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija   
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Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus 

įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinantys dokumentai (tinkamai 

patvirtintos jų kopijos) (pvz., gyvenimo aprašymas) 

  

Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo 

susitarimo / sutarties kopija 
  

Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma 

apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti 

pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų 

įgyvendinimą pateikti jose faktiškai dalyvavusių savanorių skaičių ir 

įgyvendintas veiklas  

  

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti   

 

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo  ________________                    ________________________ 

(parašas)   (vardas ir pavardė) 

A. V. 



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

2 priedas 

 

 

(Vertinimo anketos forma) 

 

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO 

PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA 

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas  

Projekto pavadinimas  

Projekto sąlyginis numeris  

Išplėstinės seniūnaičių 

sueigos narys 

 

Vertinimo data  

 

 

 

 

Aplinkybės Vertinimo kriterijai Skiriamų balų ribos 
Skiriami 

balai 

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., 

skiriamas mažesnis balas, nes yra 

viršyta maksimali vienam projektui 

galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų 

veiklai, kurios nėra veiklų plane ir pan.) 
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1. Įgyvendinant projektą 

sprendžiama problema, 

siekiami tikslai, 

uždaviniai, rezultatai, 

vykdomos veiklos ir jų 

tęstinumas 

(Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–

2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 

2.3 priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ 

įgyvendinimo aprašo 

(toliau – Aprašas) 

1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.7 papunkčiai, 

6 punktas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema suformuluota aiškiai, 

nurodytas aiškus tikslas, 

uždaviniai, numatytas 

tęstinumas 

Problema suformuluota aiškiai, 

nurodytas aiškus tikslas, 

uždaviniai, tačiau nenumatytas 

tęstinumas 

Yra suformuluotas tikslas, 

uždaviniai, bet nėra aiški 

problema 

Ne iki galo suformuluotas tikslas, 

uždaviniai ir problema 

Neaiškus tikslas, uždaviniai, nėra 

problemos  
 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

0 
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2. Papildomas balas gali 

būti skiriamas, jeigu: 

(Aprašo 13 punktas, 

Aprašo 1 priedo 

3.6 papunktis) 

Projektą įgyvendins 

bendruomeninė organizacija 
10 

  

Bendruomeninė organizacija yra 

sudariusi partnerystės sutartį su bent 

vienu partneriu, t. y. kita 

nevyriausybine organizacija ar 

religine bendruomene ar bendrija 

arba kita ne pelno organizacija: 

 Projektas įgyvendinamas 

kartu su trimis ir daugiau 

partnerių 

 Projektas įgyvendinamas 

kartu su dviem partneriais 

 Projektas įgyvendinamas 

kartu su vienu partneriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

  

Savanoriai įtraukti į įgyvendinamo 

projekto veiklas:  

 

į visas veiklas; 

 

į dalį veiklų  

 

 

 

10 

 

5 

  

Projektu siekiama įtraukti 

socialinę atskirtį patiriančius 

asmenis 

10  

  

Į projekto veiklų įgyvendinimą 

įtraukti jauni žmonės (14–29 m.) 
10 
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3. Projekto finansavimas 

(Aprašo 55 punktas, 

Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–

2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 

2.3 priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ 

įgyvendinimo projektų 

atrankos konkurso 

paraiškos priedas) 

Projektui prašomos lėšos yra 

aiškiai įvardytos, pagrįstos, 

susijusios su veiklomis ir atitinka 

konkurso skelbime nurodytą 

didžiausią vienam projektui galimą 

skirti valstybės biudžeto lėšų sumą 

 

Projektui prašomos lėšos yra iš 

dalies įvardytos, pagrįstos, 

susijusios su veiklomis ir atitinka 

konkurso skelbime nurodytą 

didžiausią vienam projektui galimą 

skirti valstybės biudžeto lėšų sumą 

10 

 

 

 

 

5  

  

4. Projekto viešinimas 

(Aprašo 1 priedo 

5 punktas) 

Užtikrinamas projekto viešinimas 

10 

 

 

10 

 

 

  

 Balų suma (nurodyti didžiausią 

galimą skirti balų sumą) 

  

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei ____ (nurodoma balų suma) balų, nefinansuojamos. 
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 Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada 

Prašoma suma (eurais)  

Siūloma skirti suma (eurais)  

Projektui įgyvendinti siūlomos 

skirti sumos pagrindimas (jei 

siūloma skirti suma yra mažesnė, 

nei prašoma) 

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys     

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo  

2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo aprašo 

4 priedas 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma) 

 
 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS 

KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS 

 

(data) 

 

 

Aš, _______________, būdamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e) ar  

                           (vardas, pavardė) 

sekretoriumi (-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus 

projektus: 

 

PASIŽADU: 

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man 

taps žinoma esant išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e); 

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys 

neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims 

informacijos, kuri man taps žinoma esant išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e); 

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų; 

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti 

naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant išplėstinės 

seniūnaičių sueigos sprendimą. 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės 

administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius. 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais 

susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 

3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar 

partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, 

įvaikiai, įbroliai, įseserės. 

___________________                 ________________                  ____________________ 

(pareigos išplėstinėje                         (parašas)                              (vardas ir pavardė)   

seniūnaičių 

sueigoje)  
 

 

 
 



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 

2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

7 priedas 

 

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma) 

 
 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS 

KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS 

 

(data) 

 

Aš, _______________ , būdamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam 

konkursui pateiktų projektų išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtoju (-a) ar savivaldybės 

įstaigos valstybės tarnautoju ar darbuotoju, atsakingu už Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą savivaldybėje, 

PASIŽADU: 

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man 

taps žinoma, stebint išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdį: 

a) būdamas posėdžio stebėtoju – posėdžio stebėsenos tikslais; 

b) būdamas savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju ar darbuotoju – savo funkcijoms 

ir prievolėms vykdyti; 

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti 

naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje. 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius. 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais 

susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 

3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar 

partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, 

įvaikiai, įbroliai, įseserės. 
 

____________________                 ______________________                ____________________ 

(posėdyje dalyvaujančio                                  (parašas)                                 (vardas ir pavardė) 

asmens teisinė padėtis)   

 


