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DehesQ g., Drebuli
Gria"ustinio 9., Gt
Kl4ipddos g., Lal
neporiiniai numerie
PajDrio g., Medeitr
g., Skroblq g., Sle
'l'auro 1l-o.ji 9., T'a

15'oji g;., Tar"rro 1(

g., Tauro 2-ojt g.,

6-oji g.,, Tauro 7-,0-

T,ujr'+ g, Tuopq g

Veluvors g., VilkuP

I 8', APYniq g

4 g., D'varo g.,

dobeliu g., Ja

guvos 8., l-a
i nuo Nr. 93

rs g., Perk[no
rgil+ t]., Smeli<

-rro l2.oji g., 1

-oji g., T4uro
-,1"..tauro J-loJl g.:

i g., T4uro 8-o.

, Uosiq g", L
q g., Zemynos

, Arimq g., Austr
Egliq g., Eir5ketr

*nimo g., Ia:zmi
rkpadio 9., I'-az

Lki galo; Lletaus

3., Ragaines 9., I
g., Taural;lu1<io

auro 13-oji g., Tz

7-oji g., Tauro 1

Tauro 4-oji g.,1
i g., Tauro 9-oji
Zupin g., \/aivor

g., ZvaigLd',Li1 e.

OS

rl
.J

D'!

ing
f

lro

)zl

n

;-oJ

)Uf(

.,1
rkS

9., Darnguliq g.,
g., Cipbijos g.,

;., Kardagiq g,,

, g'; LiePq g'

MaumedZiq g.,

:lio g., Skersine
fauro [0-oji g.,

14-oji 9., Tarrro
g., Tauro 1-oji
5-oji g., Tauro

olminl*iemio g.,

es 9., Vejo g.,

1{t( Sauletekio g. Agn.rontl g., Bar5ki
numeriai nuo Nr.
neporiniai numertrt

galto; Klausmyliq 1

neporiniai numeriit

ik.i Nrr. 20; Medik',i

Raganir'1 1-oji g., i

Rasos g., Renetq
Saules 9., Sauld

Technikos g. nepc

nuo l',Ir. 8 iki Nr
Verpejr4 g. nePori.

nuo Nr. 2: iki l{
nepodniai numerii
hh.38

t g., EirldiuLliq g

I iki galo; Gri
i nuo Nr. 7 iki
., Klenoi5l(es g

i nuo Nr. 3 iki

I g., l',traktigone

laganirtr 2,oji 2

1., Ruko g., R)
okio g., Sien

riniai nunleriai
30; TelSiq g.

,iai nrxneliai n
. 34; Vy5niq
i nuo Nr. 3 iki

, Dienovidi,io g.;

umends 9., Jaun'
galo, poriniai nu

, LanLkiSkiq g.,La
Nr. 15, poliniai
s g., Obelq 9., Pa

,, Raganiq .)-ioji
to g., SB ,,Svytu
:joviq 8., SIYvt
nuo Nr. 1 iki ga

Trinydiq 9., TY

ro Nr. 3 iki \Tr. z

g. neporiniai nu
Nr. 1 1, poriniai n

Dzt
stes

neri

rkrl
LUITl

rpic
j., I
yst'

b,
0rt
OS

5,tr
neri

rme

"kq g. neporuuat
g.; Jsni5kes g.

ai nuo Nr. 2 iki
g.; M,rlkyklos g.

eriai rLlro Nr. 14

, al., PQleikiq g.,

Laganiq 4-oji g.,

SaulelydZio g.,

, Spirrdulio g.;
,Of1O1&1 nUmenal
g., Uii:laukio g.;

ronnlal numenal
,L

a1; zemalclll g.

riai nu,o Nr. 4 iki

1 Satnlos Arrdejlr g., Auk5tz

20; Jotvingir+ g., F

neporiniai numeri

nuo I'Jr. 36 iki Nr.
38 iki Nr. 46; V

di,i g.; Dziikq
apsr+ 9., Kra/tt
i nuo Nr. 17 il

764; Varhiq e

r5niu g. Porir

g. ponnlal .numeI

g;MaLoirZana'
i galo; Technjlkos

; Verpejq g. porir

iai numeriai nuo

al
ykr
ttD'
iai
Nr

Luo Nl; 5 iki l)'lr.

g., M.okyklos g.

rorinia.i numerriai

rumeriai nuo Nr.
12 iki Nt. 16;

I



Zanavyku, g.; Zemai lU g. neponrui numeriai rLuo N 15 iki Nr. 53

20. iSilojq g. Blu5iq g., Dtrag0nq
Plc,naiilio g., Jogudi

Nr. 1?'7 iki Nr. 2

Labrenci5kes g., L4l
numeriai nuo Nr. 7

240; NL Burrtino g.

!1lo.s e., Sattinio g"

Srlolrl g. ; Srlltnamlrl
numeriai nuo Nr. 4
Slenio g., Stokliq 6

V. Bajorc g., Versnr

g,, E, Simonai
Lg., K"ranto g.;

15, poriniai r
rencll Dvaro g
iki lrJr, 23, pc

M. Jankaus g,

$arlotes g., S
g. neporrrual n]

iki ]rlr, 10; Sk

,, Takoskyros
:s e.. Zilvidiu I

,io 9., Ged'rili5ke
iretingos g. nepo
rmeriai nuo Nr.
Lendrfinq g.; Li<

'iniai numeriai n
Medelyno g., Pi

vanoriq g., Senvr

meriai nuo N:r. 3

rdZio g., Sllamui

;., Tekmes 9., Tr

, zolynu g.

Gubr:ijq g., J.

i numoriai nuo

iki ]{r. 130;
rs g. nqporiniai
Ir. 124 iki Nlr.

r g., Ii(ievos 6;.,
g., Serviso 51.,

,lr. 13, poriniai
;., Slavegiq g.,
q g., Upes 55.,

21 rGiruliq Antrosios Vlelnrage
g. (Giruliai), Pamar
g. (Giruliai), Stotie
Sventosios p{". Turis

g., Dianos g.

: g., llasytes p

g. (Giruliai),
+ e. (Giruliai),

Druskinin-1,:q g. (

, Silo g. (Giruliai
Stovyklos jg. (Gi
Vasarotoir+ e. (Gil

Jlfr

,S
ulir
.rlie

liai), lPalangos

:autq g., Slalto
i), Sllrurio tr4.,

)

22. Molo g. Audros 1g., Au5ros
Ruonitl g., S.lakiq

Vienybes g., Ziobrir

;., Br:riq g., I
3., Smildiq g.

s.

oprl g., Molo g.,

Smilgq g, Vai
NE
OS

gir+ g., Otl4 g.,
g., V@tros g.,

I
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Klaitrredos
tarybos 20
sprerrdimo
2 prir:das

TE,RXTOR]IJIC
OS

:lles

4m
t{r.

E

to savi[zaldyLre

. sausiio 30 d.

T2-4

Eil,
Nr:.

Senilna
pavadin

tf os

mas

(
L pfl .lausanti teritcriia

I lKlaipedos
'vandens

Kauno g neporinial
g. porirni'ai numeriai
25 iki Nr. 2,7; Run
poriniai numeriai
neporirLiai numeriai

, x"lKl galo; Sllutes pl..

neporirriai numeriai

numeriai nuo l
nuo l.lr. 1i4 iki
pi5kes g. nepo
Luo ltrr. 24 i\

r ^ 
.t .

nuo i'{r. lJ lKl
porlrual numel
ruo Jrtrr, 23 iki I

lr. 45 iki Nr. 47; I
Nr. 26, neprorinie
'iniai numeriai nr

i Nr. 328.:, lRyS

Nr. 19, poriniai r

iai nuo Nr. 2 iki
{r. 35C

try
nt
ol
nin
um
Vr.

:iaus Kdomunos
meriaiL nuo Nfr.

r.27 ikr galo,
q g. Nr. 25,
:riai n,po Nr. 2

24; Taikos pr.

2. RumpiSkiq ParyZiarus Komunos
2 ikilrlr. 12;Taikos

g. Nr. 1, Nr. 1

rr. neppriniai r

\, Nr. 18, porini;
umeriai nuo Nr. 3

n
ik

meriai nuo N[r.

Nr,55
a Aitvaro Kauno g. neporiniai

nurneriai nuo Nr. 5i
numeriai nuo
iki Nr. 59

r. 3 iki Nr. 43; T ikc pr. nQponnlal

4. Brigantinos Baltijos pr. neporin
nuo |{r. 4 iki Nr. lr

Nr" 13 ikiNr. 49,p;s

li nu:meriai nu

A; Sarpdeliq g

:iniai numeriai

> Nr. 1 iki Nr. 2i
; Silutes pl. nepo
nuo Nr. 36 iki Nr

p(

lnlt
40

riniai rpumeriai
inumeriai nuo

5, Draugystes Baltijos pr, neporin
por:iniaLi numeriai nt

Nr, 42 ik.i Nr. 44

ai nurneriai nl
o Nr. 2 iki Nr.

r Nr. 29 iki t'trr.

26; Silutes pl, po
5A
inir

Debr:pceno g.

i numqriai nuo

6. Svl'turio Debreceno g. porini I nunnenal nu( Nr. 28 iki l'lr. 60

7. Olimpijos Baltijos pr. nepori
numeriai nuo Nr. l.
67 iki ll.{r, -.,IJ

riai rLrlmEriai

iki ]'{r. 24; Tt
nuo Nr. 95 iki
ikos pr. nepolinii

Nr
nl

1 15, poriniai
meriai nuo ]rtrr.

8. Dainavos Baltijos pr. nepori.r
porinieri numeriai rlt

al numenal n
r Nr. 62 iki Nr

ro Nr. 67 iki Nr
86, nuo Nr. 92 il

91

N
Debr:eceno g.

.94

9, AuSros Baltifos pr. Nr. 93;

numer.iaii nuo Nr. 7i
Debregenp g.

iki Nrl 91

Jr. 90, Nr. 96; T iko pr. nr9pormral

10. Nykituko Debrece.no g, nepo
pr. por:iniai numer
numeriaii nuo Nr. 9i

iniai numeriai
ai nuo Nr. 2,

iki Nr, 1n3

nuo Nr. 55 iki 1r

iki Nr. 32; Ta
5 ; StatybininJ<q

pr. rLpporiniiai

li Debreceno g. Debreceno g. nepor
pl. neprorriniai nume
46 iki l',Ir. 52-; Svajo

niai numeriai r

'iai nuo Nn. 71

1es g.

uo Nr. 1 iki Nr. 5

iki Nr. 79, 1:orini

t N

1n
alnq €i

meriai
Silutes

nuo l{r.

t2, Gedminq g. Gedminq g. neporir
nuo Nr. 2 ikiNr. 1(

26

iai numerlai n

; Nauiakiemio
o Nr. 3 iki Nr. I
;. poriniai nurner

,P'
11 Il

riniai numeriai
ro Nr. 2 iki l'lr.

13. Vetrunges GedmiLnl+ g" porinir
neporirriai numeriai

i numeriai nu,

nuo )olr. I iki It
, Nr. 14 iki It{r.
r.27

8; ,laujal{iernio g.

t4 Zilvidio Gedmrinq g. porini;
porinieri nurneriai n

i numeriai nur

o Nr. 2 ilri Nr.
Nr. 20 iki

22

Nr. tatybiainkq pr.

15 Menu mokyklos Siauliq g.
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r. sausip 30 d,
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Eil,
Nr,

Seni0na
pavadin

tijos
mas

eniDnaitijai pri

Volungeles Liubeko g., Ritgen
Nr, 15 ,/; Varpq g.

g.; l.aikos pr neporiniai nume lal uo Nr. 139 iki

z. Aukuro Statybininkll pr. not

Nr.27; iiarclininku
onntal numerl i nuo Nr. 7 iki N .1 , nuo Nr. 9 iki

a
J. Versmds L Sim,cnait'y'tes g.

numeriai nuo Nr.
Pramonds g.; Silr.r

Svepelliq g., Verslo
2 iki Nlr. 4

reporiniai nun
) iki Nr. 8; l

:s pl. poriniai

3., Vilniaps pl.

eriai nuo ]rlr. 1 r

lretainio g,, Lyp
numeriai nuo l

; Vingio g. porini

ill
titl
I.

in

trr. 25, poriniai
g., Mletalo ,g.,

t4 iki Nr. ?'6;

tmeriari nuo l,lr.

4" Vakarq I. Sim,cnait'ytes g.

numeriai nuo Nr, lt
2 iki ]rlr. 10; Smiltp

reporiLnliai num
r iki l'[r. 34;La
es g. neporinia

:riai nuo Nr. 31

rkininkq g. porini
numeriai nuo Nr

ki
rin
27

*trr. 37, poriniai
rmeria.i nuo l,lr.
iki Nr 53

5.
+1zeimenello Budellir:mio g. por

neporiniai numeria
g.; Silutes pl. nepoi

nuo l\r. 80 iki Nr;
Nr. 13, poriniai ru
nurneriai nuo Nr. X

niai r:Lumeriai t
A't 'l 'nuo l\r. zl rKl

iniai nr,rmeriai

104; Srnilteles
meriai nuo Nr
iki Nr, 15; pori

Luo Nr. 2 iki|{r. t

Nr. 29A; I\4ogili
ruo Nr. 81 iki gal
g. neporiniai nur
, 2 iki Nr. 12.; \
riai numerizLi nuo

iimorrfiit1'tes g.

;. Nr. 3; Plieno
rriniai numeriai
i nuo Nr. 5 iki
c g. neporiniai
t iki 1.ft. 18

6. BroZynq g. Jurininkq pr. Nr. 1

Nr. 49, poriniai nul
,; Laul{inijnkq ,

Leriai nuo Nr. 1

;. neponnlal rrum

Z iki Nr. 56

tLa nuo 1$r. 29 iki

7. Laukininkq g. Kairiq. g;., Laukinin
1-oji g;., Laistq 2-oj
nr"rmeria.i nuo Nr. 3.

iki Nr. 215, poriniai

:q g. rnqpoirinia
g., L4istq 3-o
iki I'lr. 43; V:

rumeriai nuo Ir

numeriai nuo Nr
i g., Perkelos g.,
turio g. neporinia
r. 2 iki Nr. o; Zar

1il
rini
nu
uD(

i Nr. 2r7; Laistq
io g. neporiniai
reriai l,uo Nr. 1

sg.

8. Budelkiemio s. BanduZ:iq g. porlr
neporiiniai nnmelii
neporiiniai numeria
nuo Nr. 3 ilki Nr. 7
15, pc,riniai numeli

iai nr"rmeriai

.i nuo Nr. 1

nuo Nr. 7 iki
lvlogulovo g.

ri nuo Nr. 10 il

ruo Nr. 6 iki \
iki galo; Budel
Nr. 15T; LiiZq g.

reporiniai numetii
i Nr. 12; Vaidaug

f.

det
nep

inr
lg.

8; BrpZynq g.
T /alrlo g. 1\r. .L t,

rriniai numeriai
o Nr. 13 iki l\r.

o BerZelio BnoZynr4 g. porirri
neporiniai numeria
iki Nr. t8; Kuncq 5

nuo Nlr. 2 il<i Nr. 8;

i nurrieriai nt
nuo Nr. 17 ik

, Marlkuditl g.;

Vingiio g. nep(

o Nr. 2 iki Nr.
i Nr. 19, poriniai
Mogiliovo g.Nr.
riniai numeria.i nr

8;
nur
5,r
cN

3udelkiemio g.

reriai rruo Nr. 8

rriniainumeriai
'. 21 ilhi Nr. 31F

1 Ct. BanduZiq g. BanduZiq g, nepor

nuo Nr. 2 iki Nr. 4
Kra5t:ines 9., Lankr
Nr. 2 ilci b{r. 4; }/l
Ramuniq g., Rirnl
galo; 'fjresioji g., V

niai numeriai
JunnlnKq pr.

r g., [,ribi1'rq g.

rsiliovo g. 'po1

q g.; Silutes 1

ngio giNr. 45

ruo Nr. 1 iki gal

oriniai nunteriai
LDZq g. Nr'. 11, P
niai numeriai nr,r

L poriniai numel

'rP
uo
rinr
,Nt
air

cnrual numelrial
Nr. 4 iLki Nr. 14;

ai nurderiai nuo
:. 14 il6i Nr. 16;

ruo Nx'. 106 iki

L

i
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niesto sav[valdybes
4 rn. sausio 30 d.

$r. T2-4

Eil.
Nr,

SeniDnaitijos
pavadinimas

eniunaitijai pri

Smilteles g. Reikja"'iko g.; Smi
Taikos pr. neporinlt

teles g, nepori
inunLegiai nuo

numenal nuc
119 iki Nr. 1i

ral
\r

Nr. 55 ikl
7

Nr. h,.(.

/.. Alksnynes g. Alksnynes g", Pieti
Nr. 2,6; Statybininl
Taikos p,r. poriniai i

Le g.; Smilteler
q pr. neporini
umeriai nuo N

g. ponrual num(

Li numeriai nuo
. 82 iki ealo

riai nuo l{lr. 18 iki
rlr. 3l iki Nr. 5;5;

aJ. Strevos g. Agluonc,s g. nepo
neporirriai numeria
nurneriai nuo Nr. 1

Gerdaujos g., Grie;
g.; MiniLjos g. nep

numeriai nuo Nr. 1

numeriai nuo Nr. 1

Nemuno g. nepor
nurneriiai nuLo Nr. I
Nr. 22; iSkinijos g.,

iki Nr, li, poriniai r

g.Nr. 14, neporinia

iniai r,rumeriai
nuo Nr. I 17

iki ]rlri 21, po

upes 9., Komt
rriniai numerii
0 iki Nr. l3B;
iki Nr:. 13i, por
niai numpriai
r iki },trr. 32; Ni
Strevos g.; Sul
umeri4i npo N
numefiai nuo

nuo Nr. 3 iki
iki Nr. 121|; Dul
iniai numer:iai nr
inato g., M.echar
i nuo Nr. 91 ik
Mituvos g,; Nai
niai numeriai nr"rt

nuo Nr. 53 iki
los g. poriniai nu
rpes g. neporiniai
. 8 iki Nr. 12; Tt
{r. 1 iki Nr, 1,5; 2

galo; Baltijos pn".

ysos g. nBporiniai
r'Nr. 2 iki Nr. 5;4;

zaoijos g,, Merkio
Nr. 117., poriniai

:upes g. nBporiniai
Nr; 6 iki Nr. 12A.;

Nrr IJl, ponruar
nerjai nuo Nr. 4 iki
numeriai LtLuo Nr. 3

kintojq g.; Zalgirio
relsos g.

4. Sulupes g. Minifos g. neporin
neporiniai numeria
nuo l\r. 1 il<i Nr. 3

neporiniai numeria
18 iki Nr, 26; Taik-t

ai nurneriai nt
nuo Nr, 17 il
poriniai $ume
nuo Nr. 1l ik

s pr. I'Jn. 68

o Nr. 127 iki Nt
i galo; Nidos g.

iai nuo Nr. 36 ik
Nr. l3A., porinir

, 141; Naikupes g.

reporiniai rnumeriai
Nr. 50; Siplupes g.

i nrlmeria.l nuo lrlr'

5. Pamario DarZelio g., Giraitt
Nr. 53; Minijos g.

nurneriai nuo Nr. 1

nuo Nr. 14 iki Nr.
Nr. 5I], poniniai nt

numeriari nuo Nr.
Rarnbyrro g, nepor
nuo l\r. 2 iki Nr. 6;

s g.; $alr
reporiniai
10 iki Nr.
i8; Nidos
meriai nu

iki l'It'. 2
niai nume

Sturnnanu

.u.pes

numl
144;

g.Nr
oNr
7, pc
,riai t

{J

g. neponrual nul
:riai nuo Nr. 143

Naikupes g. l'{r,
. 9, neporiniai nu

54 iki Nr. 56; 1

riniai numeriai n
.uo |{r. 1 iki }'{r.

reriai nuo Nr. 1 iki
ki Nr. 1511, poriniai
I, poriniai numeriai
neriai nucr Nr. 5 iki
oilsio g. rneporin,iai

o Nr. 4 ilri Nr. l0;
i, poriniai numeriai

6. Rambyno g. Deimd:s g., Gilijos
Nr" 7 ilki l.Jr. 25,
poriniai nurneriai
neporiniai numerii
neporiniai numeria
numerriai nuo Nr. l

29 iki Nr. 81. po

Rambyrro g. nepot

nuo fJr, 10 iki gal

numedai nrro Nr, 3

nuo I,{r. l
B iki Nr.
iniai 4un
niai nbm

; Rar.r<ilon

t iki l.lr. 8

,.; Jlreivi
roriniali r

ruo lt{r.
i nuc, N

ro\ub"
umel
2 ik)
. 15

3 iki
76; r
reriai
lriai
es g.

6

r. 37, Nr. 5.1, nep

iai nuo Nr, 2 ik
Nr. 6; Medveg

i iki Nr. 157; l
Nr. 21, nuo Nr. 5

oilsio g. neporinr
nuo Nr. 14 iki

ruo Nr. 5 iki gal

Satrijos g.; Stat:

rriniai nurneriai rLuo

galo; Kalnupes g.

rlio g.; Irzlini.jos g.

aglio g.; Nidos g.

, tlc Nr, /'9, porlnlal
ri numeriai nuo .Nr.

galo; Priegliaus g.;

r; ppriniai. numerriai
bininkq prr. poriniai

7. Baltiios Dusetu e., lrklq Jar: tu 8., ungu g., Jurbarl .U g., Kapitonq g.;



9 1kl qd9'\.,
nnlal 4l[lTenar
g., Sqno.ii Sn

, Upqllo p., V
i

g., Mariq e.; \4intjos g.

uno g. neponnl4l .num.enal
nuo Nr. 38 iki Nri" 42; Ne

ilteles g.,
g., \/eliuonqs g., Vi

skronos g.;

eriai nuo Nr.
l3q iki Nr. 175,

iZio g., R
St.lfru g., Tinklq
Viilleles s.,Zuk



KLAIPEDO$ MII]ES]IO S

I" BEhID

1. Senifinaidiq sueitrla yrzL atskirq
tar;ifs5' patvirtintame K.laipedos rniesto savi
seni0naidiq susirinkimas.

2. Senilnaidiai gyvenamqjq ,

sprendimus priima senifinaidiq sueigoje.
3. Senilnaidiai savo veikloie vado

Res;publikos vietos saviva.ldos istatymu,
Palvyzdiniu gyvenamosios vieto,res bendr
savivaldybes ilgalaikes raidc,s strategij a.

4. Seniunaidiq veikla grrndliama
principais.

]II. SEI{I|UNA.I(]IU

5. Senir"rnaidiq sueiga
5.1. Klaipedos miesto

tur:i teisg apl'arti
savivaldybes

ir kt.);
5.2. projektq (miesto pl,ifros progranl

ben.druomenines organizacij os, igyvendinimo
5.3, asignavimq naudoj irno;
5.4. metines Klaipedos niesto savival
5.5. probleminiq Sein:rq ir vaikq teisir"l

5.6. seniDnaidiq atstovaujamoje teri
organizravimo;

5.7. vie5qjq paslaugq teikirno gyvento
6. SeniDnaiiliq sueiga g,ali svarst

gyventrrjams rupimus klausimus ir delLjq prii
7. Senirlnaidiq sueiga svarstornais kl

pobDdi:io.

lnn. SENITIJN.aTICIp SIJ

8. Seniflnaidiq sueiga vylksta. patal

savivaldybe.
9. Senilnaidiai I sueig4 rerLkasi :;avo i

KlaliperJos miesto savivaldybes admin.istracij

seni[naidiai i sueigq renkasi patys, kvied
Serri[naidiai i sueig4 gali kviesti siavirza.ldybe

10. Senifnaidiq sueigai pirmininkauj
prnTllnlnKas.

I 1. I5rinkus seniunaidiq sueigos pirrr,i

IUN,^\IICIU S

PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldytres
tarybos 2014 m. sausip 30 d,

sprerrdimu Nr. T2-4

EIGOS NIJCDSTATAT

IOS INTJOST TOS

iunaitijq, n 1.tq Klaipedos miesto sarvivald.rbes

i seni[naitijas plane,aldybos terito ijos suskirstyno

r+ ben s r[pir:nus klausimus svarst<l

aujasi Lietu RespubliJ<os Konstitucijer, Lietuvos
Klaipeclos mi sto senifinaidiq sueigos nuostatais,

)s i;tatu,tu ir vo veikl4 derina su Klaiperflos miesto

kolegialurno, atijos, teisetumo vlesumo

EIG|OS KO PETENC]tJ,,\

priirnti sp imus del:
(miesto pldtros, gyventojq uZimtumoos program

ybes merp vei

teikia senitinaitijq teritorijoqe esandios

los ataskailos iverlinimo;
ugos pre

rijoje gyyento q (ypad vaikrLl) laisvalaikicr

ams tvarkos ir okybes.

qrir
rpo

ir kt.), k
tikslingu

irr lr Kltuls nilnaidiq atsto'vaujamoje teritoriLjoje
ti sprendimus.
imais priiima sprendimus, kurie yra rekott'rendac,inio

RGANNZAVNMAS

lygintinai Kiaipedos miesto

iciatyva, pet n rediau kairr viena karta per metus arba

s (toliau - Sav valdybes aclministracija) kvietimu. Kai
avivaldybes adrninistracijc,g atstovai.ami atvykti

institupijq atst vus ir gyventojus.
aujandiq senilnaidiq i5rinktas

sueigos derrbotvarkd.

sueigoje dal

os TDA4BO

se, kuriap n<

sudprom



patvirti nama suei goj e dalyvauj anciq senriinar iq balsq daugu
15. SeniDnaidiq suoiga yra teise Jelgu JoJe lyvauja claugiau kaip puse vietos

12. Senifnaii:iq suei:gai svarstyti
Kllariperlos miesto savivaldybes f geLliotas

13. Sueigoje negalint)us; dalyvauti
sueigoje ir Siais klausimais raStu pateikti savo

14. Sueisos darbol.varl<e ir klausi

bendruomeniq tarybq veiklos teritorijoje veilr
16. Seni0naidiq sueigoje svarstant a

dalyviari, svarstomq klausimLq eiLl€:s numeris
asmen)/s ir priimtas sprendirnas. Protokol
seniflnaidiq ar Savivaldybes igalioto asmens

pirrniniLnkas ir sekretorius,
19. Senilnaidiil sueigors protokolai

isalcymu paskirtame Savivaldybes administ
nr"statyta tvarka.

20. Pateikti meting veiklc,s ataskait4
geguZes menesio.

21. Gyvent<rjams iraformacil4 apie

seni[naidiai.
22. Senifinaidiq sueigos sprendima.i

tinklalapyje.
23. Klaipedos miesto seniiunaidiq

Kleripe,los miesto savivaldybes taryba.
24. Siq nuostatq igyven,diLnim4, 1

dir:ektorius ar jo fgaliotas subjektas.

pasifllyti s;erLiflnaidiai, gyventoja.i ir

u gali par;illy.ti klausimuLs svarstyti
turi buti par;kelbta sueigoje.

eiles tvarka, nurodant praneSrNus,

kes klausim.us, paprastai pirmiausia
iq bei Savivaldybes igalioto asnlens

lausimus

ruunalclar
nuomonq, kuri
rl svarsty

iq senifinai
skirus darbot
s ir seniDnaii5l<lausomas svarstomo klausinrc' prisl"aty

nuomone. Sueigos pinnininkuiL leidus, sa nuoaronQ

Pristatant svarstom4 klausima, iridestoma jo , nurodo
skifiierns asignavimams ir savivralJybes bi

17. Seni[na.idiq sureig<lje sprendi

dalyvar"rjandiqjq senifinaidiq ba.lsq dar.rgu
pirminiLnko balsas,

Jeigu balsai

1 8. Seni[naidiq sueii;a prrotokoluoja SeniDnaidiq
Protokole nProtokol4 ra5o sueigos i5rir'rktas sekretori

li pareikSti. ir kiti sueigoq daly'viai.
jo svarba bendruomenei, galima ]taka

atviru balsavimu paprasta sueigoje
pasiskirsto po lygiai, lenLia sueigos

ueigos sprendimai sura5omii protohole.
a sueigos data, eile,s nurneris,

r pavadini klaursim4 pateikqs prane5ej as, kallbej g

taip pat n i balsavimo rezultatai. ira5oma
tskiroji nuo ne. Sueigos pr:otokol4 pasira5o sueigos

saugomi Sav aldybes aCministracijos clirektoliaus
teises aktqijos padalin je Lietuvos Respublikos

Klaipedos m o administracijai iki einarnqjq rnetq

]t\/. BA.IGIA OSIOS NT] TATOS

ueigoje pliirntus sprendinrus teikia

skelbiami K ipedos miesto savivaldybes interneto

s nuosta jq pakeitirnuLs ar papildymus tvirtina

vykdo SeLvivaldybds adn:Linistrar:ijosir kqntro
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33 straipsnis. Seniunnfdio stlatusas

1. [5 gyvenamqiq vietoviq ar jq dali

neprikl:tusomai nuo to, ar steigiarnc,s seni[nlj
meras savivaldybes administracijos direktorraus

2. Seninnaitijq gyventojai, tuLrintys teisg

taq,f6. nustatyta tvarka renka gy'venamosios ',t

renkamas 3 metams. Seninnaitis dirbil visuomeni
3. SeniDnaidio rinkinnu <Jata, suderi

seniilnas. Jeigu seniunijos neisteiglos, sentDn

direktorius. SeniInaidio rinkirnq data skelbiarr

rinkimq data, rinkimq bDdas irr kita aktuali inf
internel.o svetaineje, vie5ai savivaldybes ir seni

irengtos) ir vietinese ar regioninese visuomends i

4. Kandidatus i seni0naidius gali siI
gyventoj ai, bendruomen ines organ i zacij os'

5. Kandidatu i seni[n,4ridius gali bnti

viet4 toje seniunaitijoje, kurioje jo kandidat[ra si

6. SeniDnaidiu negali b0ti rerrkamas as

l) lstatymq nustab4a tvark'a pripaZintas

turi neiSnykus! ar nepanaikint4 teistum4;

2) yra lstatymq nusta$4a tvarka uZdraust

TA,R pastaba, 6 dalies nuostatos d,el apriboiimt4 as

XII -2494 isigalioiimo (20 I 7'-0 1 -0 1) renkQmiems senr

7. Seniunaidiu negali tluti renkamas to

direktorius, savivaldybes kontrolieritts, savivaldy
TA.R pastaba. 7 dalies nuostqlos del apriboiint4 as

XII-2494 isigaLioiinto (20I7-0 I-0|I renkamir:ms sentu

8. Senifnaidiu negali bilti renkarnas asn

TAR pustaba. B dqlies nuostatos ddl ttp''iboiinttl as

XII-2494 isigalioi imo (20 I 7-0 I -0 1) renkamiems

9. SeniDnaitijose, kuriose gyvena ne

g),ient,ojq susirinkime, kurj savirralldybes tary

nejsteigta, gyventojq susirinkinr4 organizuoja

tarnautojas. Seni[naitis renkarnas balsuojant.

daugiausiai susirinkime dalyvavus i q gyventoj q

L]tETIIJ R.ESPIJB
VIE SAVIVA

AlfYt/nAS

pos'7 d. Nr. I-
Vilnius

'ASIS IJKIRSNtrS
:\rJV VnEf OV1V BENDR.L| OMIIENEMS

r yra siud{romcfs seniDnaitijos. SeniDnaitijos sudaromos

ar nesltei$iamop. Seniiinaitiiq sudarymo projekt4 tvirtina
lKlmu.
inkti Sios qavivaldybes taryb4, 5io fstatymo ir s;pvivaldybes

ltoves lben$ruorfenes atstovtts - seni[naidius, Seni[naitis
iais pa$rinpais.
; su savi{aldy$es administracijos direktoriutrli, skelbia

idio nilrki{nq dbte skelbia savivaldybes adrrlrinistracijos

ne veliari kaip likus l5 dienq iki rinkimq. Seni[naidio
rnacija apie sen]iunaidio rink.imrus skelbiama r;avivaldybes

inijos patallposel skelbimq lentose (ten, kur jos oficialiai
Iormavrmq pneqnonese.
yti tik to$ serliDnaitijos, kurioje renkamas seniDnaitis,

lnametip sbnifln{itij os gyventoj as, deklaravgs gyvenam4l 4

loma i seniDnaitiius.
c. kuris:
.altu del sr]nkau$ ar labai sunkaus nusikaltimo padaryrno ir

s orgaqizapijos fiarys.
nims buii rlnkamlems seniunaictiais taikomos tik po istatymo Nr.

ruiiiamsi.
savivafldypt)s tdrybos narys, savivaldybes administrarcijos

res adrni in i 6trac i.i os val stybes tarnautoj as.

nints buli rinkantiems seniunai<iiais taikomos tik po istatymo Nr.

Miiiantli.
o. kuris teismo pripaZintas neveiksniu tam tikro.je srity.ie'

nims butli rbnkamlems seniunqifiqis taikomos tik po istatynto Nr'
'tatcnmri.

ugiau ltaiq 500 gyventojq, sieniunaidiai papraqtai renkami

rs nustatyta tvaurka organizuLoja senilnas' Jeigu senilnija

vivaldyhes administracijos direktoriaus paskirtps valstybes
'inkta; sediiinaiciu laikomas tas kandidatas, liuris surinko

rlsq.



10. SeniInaitijose. kuriose gyvena darrr

'vrivaldybes tarybos nustaryta tvarka apl<lausi
ls;q per apklaus4 gavgs kandidatas.

1 1, Rinkimai laikomi lvykusiais, jei
i[naitijos gyvento.jq, turirrdiq tr:isg rinkti
nizuojami ne veliau kaip po 2 rnenesiq. P;1

reikalav'imas del rinkimuose dalyvaujandiq gyveh
12. I5rinktam senilnaidiui ne veliau k

rini stracij os direktoriau s n u sfatyto s formos se

1) senifnaidio vardas ir pavarde;
2) savivaldybes, seni[nijor; (jeigu ji yra

iSrinktars, pavadinimas;
3) i5rinkimo seni[naidiu data.
13. SeniDnaidio paZymejime turi buti se

buti pasiraSytas mero. Senilrnaidi,r paZymejtn

14. Senifinaitj atiaukia i5 pareigq savi

nri[naidiu parei5kia ne maZiau kaip 5 procent
niDnaridio at5aukimo tvarka r'rLustato savivaldybe

15. Jeigu seniiinaitis atsisaho savo lgalioj
ligos ar del kitq prieZasdiq, organizuojami nauji

16, SeniDnaidiui su jo, kaip seni[naidio,
bio, transpofto iSlaidoms apmoketi. kiek jq nes

li b[ti skiriama iSmoka. uZ kuria atsisl<aitoma

tsiskairtymo tvark4 nustato tos savivaldybes ta

s:tr aip s n io r ed a k c ij a ta i k o ma s av ivu I dy b e s e,

33 straipsnis. SenLi[naLitijq sudarymas i
l. I5 gyvenamqjq vietoviq ar jq daliq (

vienos ar keliq bendras ribas turindiq g),venam

ilnaitijas, seniunaitijos gyventojq, susietq kat
idesni:; kaip 500 gyventojq. Sudarant seniilna

kompak.ti5kai uZstatytrl teritori.iq, kuriose gyvent

sietq kaimynystes ryiiais ir poreikiais, skatct

Seniunaritijos sudarorros nepriklaursomai nuo t
vietoviq ar jq daliq suskirsfym4 (sugrupavim4) i
sa vivaldybes adm ini stracij os d ilrektoriaus teikirnr'r

2. Seniunaitijul gyventojai, turintys teisg

tarybos nustaQrta tvarka renka gy'lenamLosios vi

renl<amas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki iSrink

bus i5rirrktas seniDnaitis. SeniInaitis <Jirba visu

3. Seni[naidiq rinkimai organizuolami
savivaldybes tarybos posedi susirenka ir prisieki

dat4 skelbia administracijos diirel<torius arba

seni[nijos nefsteigtos, seni[naidiq rinkimq d

administracij os d irektoriaus pavedimu - paski

ne vdliau kaip likus l5 dienq iki rinkimq di
aktuali informacija apie seniilnairiirl rinki
savival<1ybes ir senifinijos patalpos,:, skelbimq

regionitrese visuomends informavirno priemonds;

4. Kandidatus i seniOnaidius gali siD

gyventcrj ai, bendruom en i n es organ izaLc ij os.

5. Kandidatu i seniunaiidius gali bDti

viet4 to.je seniunaitiioje, kurioje jo lkarrdidattrra si

6. Seniilnaidiu negali bflti rerrkarrtas asmt

l) istatymq nustatyta tvarka pripaZintas

neirlnykusi ar nepanaikint4 teisturn4;

2) yra istatynq nustat)'ta tvarka uLdrau

au kaip 500 gy,ventojq, se'niirnaidiai paprasllai renlcami
t gyverntojus. .l5rinktu seniilnaidiu laikomas daugiausiai

rinkimuose dalyvauja no ,maZiau kaip 5

ni[naitj. Neirrykus rinkinranns, pakartotini4i
procentai
rinkimai

nustafytasrtotiniams rinkimams netail<omas Sioje dalyje
ojq skaidiaus

per tl) darbo dienq po rinl<imq iteikiamas s4vivaldybes
iunaidio pazymejimas, kurianre jra5omi Sie duonrenys:

isteigta) i4 seniDnaitijos, kurios gyventojq atslovu asmuo

i [nai dio afv aiz<las (nu otraul,:a). Sen iDn aidi o p,4Zyrnej imas

nera asrnens taparybE patvirtinantis dokumentas.
aldybesi a$ministracijos direktorius, jeigu nepasitikejim4
Li seniulnaipijos gyventojq, turindiq teisg rinkti seni[naitj.
; tarybar.

i pit'ntlq jTosetti sush"lnko 20,19 metais iSrinktos savivalalybirl

nkti Siqs savivaldybes tarybr; 5io istatymo ir sravivaldybes

seniDnairtijos, kurioje renkamas seniDnaitis,

deklaravgs gyvenamqJ4

nusikaltimo padaryrno ir

orecLnizabiios ttarys

mll, yrrt a.tpaukiamas i5 pareilgq arba negali eiti pareigq del
nilnaidio r:inkimai.
veikla. riusi]jusioms kanceliarijos, paSto, telefono, interneto
rteikia rpr tlesiogiai neapmoka savivaldybes administra.cija,
re redialu kaip vien4 k.art4 per metus. Sios i5mokos dydi ir



7, Seniunaidiu negali bDti renkarnas
direktorius, savivaldybes kontrolierius, saviva

8. SeniUnaidiu negali b[ti r:enkarnas asm
9. SeniDnaitijose, kuriose gyvema ne

gy'rent,rjq susirinkime, kurj savivaldybes ta
neisteigta, gyventojq susirinkirp4 organizuoja
tamaut,cjas. Seniurraitis renkamas balsuoiant.
daLrgiausia susirinkime dalyvavusiq gyventojq ba

10. SeniInaitijose, kupiose gyvena
savivalCybes tarybos nustafl4a tvarka organizuoj
ar elektroniniq ry5iq priemonernis. ISrinktu seniij

I 1. Rinkimai laikomi jvykusiais, jei
seniDnaritijos gyventojq, turindiq teisg :rinkti
organizuojami ne veljiar"r kaip po 2 rrnenesiq.
reikalav imas del ri n k i rnuose da lyvau;i andi q gyve)n

12, ISrinktam seniInaiciui ne veliau kai
adm inistracijos d irektoriaus n ustag/tos formos so

1) seniDnaidio vardas ir pavande;
2) savivaldybes, seni[nijors rfieigu ji yra

i5rinktas, pavadinimas;
3) i5rinkimo seni[naidira data.
13. Senilnaidio paZyrnejime turi bDti

turi bDtii pasira5ytas nrero. Seniilnaidic paZyrneji
14. SeniDnaitj atSaukia i5 pareigq

nepasitikejirnq pareiSkia senitrnas rnc,tyvuotlr teik
turindiq teisg rinkti seniDnaitj. Senii.rnaidio atSau,k

15. Jeigu seniunaitis atsisako sa,ro igali
arba nel3ali atlikti funkcijr-1 del ligos (kai laikinas
i5 eiles rerba ilgiau kaip 140 dienq per paskutinius

16. SeniDnaidiui su jo, kaip seniDnaidic,,

ry5io, transporto iSlaidorns apmoketi, kiek jq ne

gali buti skiriama i5moka, uZ k,uriq atsisltaitomzr
atsiskaitymo tvark4 nustato tos savivaLldybes tary

17. I5rinktiems senifnaidiamrs per 3 me
Jirektoriaus nustab.'ta tvanka organiz:uojami
iiame i sftatyme nustatytas sen ifnaidiq funkcij as.
9 tr aip s n'i o p ake it im qi :
Yr. XI-2331,2012-11-08, Zin., 2012, Nr.

^,/r .Y.U:!,JJ- 201 3- l l-2 L Zin.. 20 | 3. N,".

Str a ips n t; o pake it im a i.

| 36 69s8 (2
I 24-6287 (20

tlr. 
,Y!!12'194, 201 6-06-28, paskelhta TAR: 20l6-07-07,

34 straipsnis. Seniiinaidio teises ir parre

1. Seni[naitis. atstor,zaudarnas seni[n
institucijose ir savivaldybes teritorijoje veikiandi

l) turi teisg tiesiogiai dalyvauti rengiant i
;prendZiami klausimai yra susiijg su jo atstova
"eikalais;;

2) dalyvauja svarstant Hausimus del pri

rusl.afvta tvarka:
3) dalyvauja prretendenttq i serrilno pare

4) dalyvauja organizuojant g;yventojq
rariais, senitnu, savivald)rbes administracijos
rallstybers institucijq ir istaigq atstovais;

5) dalyvauja seni[naidiq sueigoje;
6) kalendoriniams metams pasibaigus

talendoriniq metll veiklos ataskait4 ir veihlos k kitierns kalenrdorin iams

savivarldlbes tarybos narys,, savivaldybes adrininistnaciiuos
s ad ministraci.j os valsfybes tamautojas.
kurisi teilsrno pripaZintas ne:veiksniu tam tikroje srity.je.

ugiau l.raip 500 gyventojq, seniDnaidiai paprastai rerikami
i nustatyta tvarrka organizuioja seniunas. Jeigu senirinija
ivaldybes administracijos direktoriaus paskirtas valstybes
ktas seniiinaiiiu laikomas tas kandidatas, k:uris surrinko

\4.

iar-r kaiip 500 gyventojq, sr:niDnaidiai paprasfai renLkami

jsteig:a,) i{ seniDnaitijos, kur.ios gyventojq atstovu asrmuo

ivaldyb]es administracijos direktorius, jeigu seni[naidiu
mu ar ne rpaLiau kaip 5 procentai senifinaitijos gyvenLtojq,

iSrinkimo dienos savivaldybes adrninistrar;ijos

igyti kornpetencijos, b0tinos tinkamai atlikti

k.20t'6-t(,34s

uoiiuline, paramos skynimo savi,raldybes tarybos

savivaldybet 1sn'zbos

kitais savivalclybds ir

merresiul; seniIna itiios gl,ventojams pateikia prae.Jusitl

m(ltams.



ij4, rDpintis aplinkos apsaugzr;

bendrqtorqenes nariais (socialines rizikos Seimomis,

igaliaisialis ir kt.);
rerlginius ir juose dalyvauti;

ikrinirno 6iriemones ir jose drallvauti;
ateriallqj j ir nematerialqj j paveld4.
sen i nrlaitif os gyventoj ams api e savivaldybes i nstituciij q

k4.

07-20)

ir

i. k.20r6-t9345

eritorijps $yvenamr{iU vietoviq ar jq daliq benclruomendms
eniDnaipiq sueigoje, Sueigojer seniDnaidiaii aptaria ir priima
o projefkto, ir del Sio plano jgyvendinimo ataslcaitos, Tais
s savivalflybes adrninistracijos direktoriaus teikimu,
liq bendrtlomeniq poreikius. nusfato, kokiq ,gyvenamqjq
I suelg,q.

rvivaldi'bes taryba.
tlpas slniunaidiq sueigai organizuoti. SeniDnaidiai j suLeig4

ni0naicliq $ureiga teisdta, jeig,u i6i* dalyvauja ilaugiau kaip
<auja srfreigoje daly.vaujandiq seniiinaidiq i3rinktas sueigos
s, kvie{ianjras atvykti ir seni[nas.
iminirlka$jantis asmuo turi teisg leisti sueigoje pasisakyti

mami {tviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujandiq
to po l{giai, lemia sueigos pirmininko balsas. SeniDnrridiq

,komerrflaclniai, tadiau atitinl<ama savivaldyb€s institrrcija
rti. Jei$u scniunaidiq sueigos sprendimq vertinimas yra
ir spre{rdirpas priimamas art.imiausiame tarybos pose,Cyje;
'ra savi]val{Vbes adrninistracijos direktorius kompetencij a,

p per l0 {a.rbo dienul nuo seniDnaidiq sueigor; sprenclimo
>dyti savo sprendimLq priemimo motyvus. Atitinkamq

;iiU 
sufi8Qs sprendirnq turi b[ti paskelbti savivaldybes

n iiin i.j o! aptarnaujamos teritorij os gyvenamqjr,r vietov iq ar
reikiq ir ihiciatyvq finansavimo tikslingumu ir su k.itais

reikala]s, organizuojama iSplestine seni[naidiq sueiga.
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rijos rle[itorijoje veikiandiq nevyriausybiniq organizarcijq,
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2. SeniUnaitis skatina gyvemtrrjus:

l) priZiDreti gyvenamosios vietorres teri
2) rlpintis labiausiai pa;ZeidZiamais

nepilnamediais, vienais gyvena.rldiais asmenimis,
3) organizuoti sveikatidimo, kultlros ir
4) organizuoti bendruorlrenes sauLgumo

5) puoseleti savo gyvenamr:sios ,rietoves

3. Seniunaitis prireikus teikiil infomac
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rendimus ir del seniDniios metinio veiklos

tvejais, kai seni[nijos nesteigiamos,
siZvelgdamas i gyvenamqjq vieto'viq ar jq
ietovirr ariq daliq seniDnaidiai sudaro senilnarci

2. SeniDnaidiq sueigos nuostaLtus tvirtina
3, Savivaldybe neatlygilltirrai suteikia pa

l<asi savo iniciatyva arba serrifino kvietimu.
I tos senirJnijos seni[naidiq, SuLeigai pilnini

rnninir-rkas. Kai seniDnaidiai j sueigq renkasi
4. SeniDnaidiq sueiga yria vie5a. Sueigai

viestiems ir kitierns suinteresuotiemrs asmen ims.
5. SeniDnaidiq sueigojp sprendimai pri

nilnaidiq balsq dar"rguma. Jeigu balsai pasiski
ueigos sprendimai sura5omi sr"rgigos prot.okole.

6. SeniDnaidiq sueigos sprenLdin-rai yra
rivalo reglamento nushb4a tvarlka juos jverri
vivalclybes tarybos kornpetencija, jie vertinami

eigu seni[naidiq sueigos spren irrrq veftinimas
irektorius priima del jq sprendim4 ne veliau k
vimo. Savivaldybes institugijos privalo nu
ivalclybes institucijLl sprenrdimai del senil

nternet,o svetaineje ir tq seniunijq skelbimq le

7. SprendZiant klausimus, susijusiurs su

q daliq (seninnaitijq) bendruor'nenirtr vie5qjq
lslems tos tentoruos gyventoJamls s,/arblarsi

lestineje senifnaidiq sueigoje su sprendimo
i[nijos aptarnaujamoje tenitorijoje veikra
druorneniniq organizacijq deleguotrl atstovqi

ireikus jq rotavimo ar at5ar:kimo tl'arka, taip
engimo, svarstymo ir priemirrrg tvarl,ia nusta

eigos nuostatuose. AtsiZvelgiant j vietos
teuiamojo balso teise gali dalyvauti tos senil

radicin iq religiniq bendruomeniq atstovai.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 

PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. A1-259 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.6 

ir 8.6.1 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 

„Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.6 papunkčiu bei įgyvendindamas 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 

28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunktį: 

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

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

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą (pridedama). 

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 

aprašą. 

3.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis 

  



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės  

apsaugos ir darbo ministro  

2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 

PRIEMONĖS „REMTI  BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

ĮGYVENDINIMO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų 

ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 

„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką. 

2. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų 

vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas 

bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant 

sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo. 

3. Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti 

seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.  

4. Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios 

nepriskirtos seniūnijoms, teritoriją, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti 

numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka, nustato savivaldybės taryba savo 

sprendimu, tačiau šią teritoriją turi sudaryti ne mažiau kaip 4 seniūnaitijų teritorijos. 

5. Savivaldybėse, kuriose seniūnijų aptarnaujamos teritorijos yra didelės (jose įsteigta 

daugiau kaip 10 seniūnaitijų), savivaldybės taryba savo sprendimu gali padalyti seniūnijų 



 

 

aptarnaujamą teritoriją į mažesnes teritorijas, kurias sudaro ne mažiau kaip 4 seniūnaitijų 

teritorijos. 

6. Išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje savivaldybės 

teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Aprašo 

nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, 

kuri seniūnijų teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė 

bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys 

projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą, vykdo projekto (-ų) įgyvendinimo stebėseną. 

7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos 

Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos 

veiklos įstatyme ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS  

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ 

 

8. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sudaroma iš atitinkamos seniūnijos seniūnaičių 

(gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktų atstovų) ir atitinkamos seniūnijos 

aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų, kurie 

turi sprendimo priėmimo teisę. Tais atvejais, kai seniūnijos savivaldybėje neįsteigtos arba 

savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijoms, meras savivaldybės administracijos direktoriaus 

teikimu, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, 

kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai ir toje teritorijoje veikiančių 

bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai sudaro išplėstinę seniūnaičių sueigą. 

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje 

teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai įtraukiami į 

išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.  

Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų priėmimo, svarstymo ir 

priėmimo tvarka nustatoma savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, tarybos 

sprendimu tvirtinamuose išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose. 



 

 

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 

savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinamas 

(vadovaujantis Aprašo 24 punktu) Savivaldybės priemonei įgyvendinti lėšų skyrimo ir 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), priėmimo dienos priima 

sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo 

ir jį įformina protokolu. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 2 darbo dienas po įvykusios sueigos 

protokolinį sprendimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam atsakingam 

(-iems) už Priemonę savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui 

(-ams), dirbančiam (-iems) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingi valstybės tarnautojai ar 

darbuotojai), viešai paskelbti savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto 

svetainėje ir skelbimo lentose, kad organizacijos kviečiamos teikti paraiškas, nurodant paraiškų 

teikimo tvarką, kurią parengia atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Skelbime turi būti 

nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, vieta, adresas, telefono numeris ir elektroninio 

pašto adresas pasiteirauti (kontaktinis asmuo), galimi pareiškėjai, finansuotinos veiklos, 

paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai), ir kita reikalinga informacija 

(reikalavimai) pareiškėjams. 

10. Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Aprašo 3 priedas) užpildytą paraišką pateikia 

savivaldybės administracijai. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės 

tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo 

dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar:  

10.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;  

10.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;  

10.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių 

skaičius);  

10.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.  

11. Atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) užregistruotas 

paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytiems 

kriterijams  perduoda vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai. 

12. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar: 

12.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas 

prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas; 

12.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas; 



 

 

12.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti; 

12.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas; 

12.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą; 

12.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.  

13. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas: 

13.1. bendruomeninių organizacijų projektams; 

13.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms; 

13.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai. 

14. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia 

išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko 

savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.  

15. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo 

konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios 

informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 4 priedas) dėl objektyvių sprendimų 

priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos 

narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi 

svarstyti organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.  

16. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo forma yra posėdžiai, kurie laikomi teisėtais, 

kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė sueigos narių. 

17. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje 

dalyvaujančių sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos 

veiklos geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir 

interesus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra išplėstinės seniūnaičių sueigos 

pirmininko balsas. 

18. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios 

(-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) valstybės 

tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl 

atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius 

poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos viešai paskelbia savivaldybės ir atitinkamos 

seniūnijos interneto svetainėse ir skelbimų lentose.  



 

 

19. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir (ar) 

atrankos procedūros nagrinėja savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, 

administracija, kuriai buvo teikta paraiška.  Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali 

būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.  

20. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurių paraiškose planuojamos 

veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka gyvenamosios vietovės 

bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, 

savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui 

įgyvendinti sutartį (-is) (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis).  

21. Visi Išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį 

pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių 

sueigos posėdžiai yra atviri.  

22. Savivaldybių institucijos negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, 

susijusių su Priemonės įgyvendinimu. 

 

III SKYRIUS 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS  

 

23. Priemonė įgyvendinama savivaldybėse, kurios dalyvauja įgyvendinant Priemonę. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos įgyvendinti Priemonę skiriamos 

savivaldybių administracijoms pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis apie asmenų, mokančių gyventojų pajamų 

mokestį, skaičių savivaldybėse: 2017 m. – už 2013–2015 mokestinius metus, 2018 m. – už 

2014–2016 mokestinius metus, 2019 m. – už 2015–2017 mokestinius metus. 

Lėšos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstomos Aprašo 3, 4, 5 

punktuose nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgiant į jose 

gyvenančių asmenų skaičių. Apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų 

bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, savivaldybės administracija raštu, ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja 

seniūnijas, o kur nėra seniūnijų – išplėstines seniūnaičių sueigas.  



 

 

Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 

2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) 

ar darbuotojo (-jų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo 

įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.  

24. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 

priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo savivaldybėje 

pavyzdiniu aprašu (Aprašo 1 priedas) (toliau – Pavyzdinis aprašas), 2017 m. ne vėliau kaip per 

30 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Ministerija) pranešimo apie Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, o prireikus 2018 ir 2019 m. – 

iki einamųjų metų sausio 31 d., patvirtina ar, esant reikalui, pakeičia patvirtintus Savivaldybių 

tvarkos aprašus, kuriuose turi būti nurodoma:  

24.1. teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra 

skiriamas finansavimas; 

24.2. lėšų nustatytoms teritorijoms skirstymo kriterijai;  

24.3. išplėstinės seniūnaičių sueigos sudarymo ir veiklos principai įgyvendinant 

Priemonę;  

24.4. atsakingo valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), seniūnų ar kitų už 

Priemonės įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų subjektų funkcijos įgyvendinant Priemonę; 

24.5. reikalavimai paraiškoms, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Projekto 

įgyvendinimo sutarties sudarymo su savivaldybės administracija ir atsiskaitymo už projekto 

įgyvendinimą tvarka;  

24.6. išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimo 

tvarka;  

24.7. kita svarbi informacija. 

25. Savivaldybių administracijos: 

25.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustato skiriamų lėšų sumą 

Aprašo 3, 4, 5 punktuose numatytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, 

atsižvelgdamos į jose gyvenančių asmenų skaičių, taip pat nustato skiriamų lėšų sumą projektui 

(-ams) įgyvendinti ir apie tai raštu informuoja seniūnijas, o kur seniūnijos nesteigiamos – 

išplėstines seniūnaičių sueigas; 



 

 

25.2. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei 

įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis); 

25.3. Aprašo 24 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos 

aprašą ir per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo pateikia jį Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentui; 

25.4. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto 

įgyvendinimo ataskaitų formas; 

25.5. paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us); 

25.6. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti 

projektų vykdytojus, padėti užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, 

įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną; 

25.7. paveda seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Pavyzdinio aprašo 

(Aprašo 1 priedas) II skyriuje numatytas nuostatas; 

25.8. esant poreikiui konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų 

pakeitimo projektų; 

25.9. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų 

vykdytojus, renka ir registruoja paraiškas, sudaro Projekto įgyvendinimo sutartis su 

organizacijomis, kiekvieną ketvirtį perveda jiems lėšas projektui (-ams) įgyvendinti, esant 

būtinybei, tikslina projekto (-ų) įgyvendinimo sąmatą (-as) su projektų vykdytojais, kiekvieną 

ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas; 

25.10. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtus sprendimus ir įgyvendintus 

projektus savivaldybių ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, 

skelbimų lentose, vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;  

25.11. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei 

įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo Sutartyje nustatyta tvarka; 

25.12. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų 

dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės 

apskaitos tvarkymą; 

25.13. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, 

kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių; 



 

 

25.14. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis 

Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 

25.15. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių 

metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir 

Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, 

grąžinamą sumą; 

25.16. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne 

vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių 

paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų 

lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, 

ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;  

25.17. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams 

metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento sąskaitą, nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir 

Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir 

grąžinamą sumą;  

25.18. saugo įregistruotas paraiškas; 

25.19. dalyvauja Ministerijos rengiamoje metinėje konferencijoje Priemonės 

rezultatams aptarti. 

26. Ministerija: 

26.1. per 20 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos, o 2018 ir 2019 metais – ne 

vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. raštu informuoja savivaldybių administracijas apie 

joms skirtas valstybės biudžeto lėšas; 

26.2. konsultuoja savivaldybių administracijas dėl Savivaldybių tvarkos aprašų 

projektų; 

26.3. teikia metodinę pagalbą, susijusią su Priemonės įgyvendinimu, savivaldybės 

administracijai, dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, 

skirtuose Priemonės įgyvendinimui aptarti ir tobulinti; 

26.4. kasmet rengia konferenciją Priemonės įgyvendinimo rezultatams aptarti. 

27. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: 



 

 

27.1. rengia Sutarčių projektus ir per 10 darbo dienų nuo savivaldybių tarybų 

patvirtintų (patikslintų) Savivaldybių tvarkos aprašų pateikimo Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentui sudaro Sutartis su savivaldybių administracijomis; 

27.2. Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybių 

administracijoms Sutartyje nustatyta tvarka; 

27.3. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Priemonės įgyvendinimą, 

kontroliuoja jos įgyvendinimą, valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, vertina Priemonės 

įgyvendinimą bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai 

Priemonės įvykdymo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją; 

27.4. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis 

Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

28. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba: 

28.1. dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas 

Savivaldybės tvarkos aprašo projektas, teikia savo pasiūlymus dėl Savivaldybės tvarkos aprašo 

projekto tobulinimo;  

28.2. dalyvauja išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažįsta su įgyvendinto (-ų) 

projekto (-ų) rezultatais. 

29. Projektą vykdyti atrinkta (-os) organizacija (-os): 

29.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina 

projektą ir kiekvieną ketvirtį teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos 

ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);  

29.2. prieš teikdama savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo 

ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyse su organizacijomis, pristato išplėstinei 

seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus; 

29.3 atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą; 

29.4. pirkdama (-os) prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu; 

29.5. Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomas 

veiklas savo, esant galimybei – seniūnijų internetiniuose tinklapiuose, skelbimo lentose; 

29.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo 

įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo principu; 



 

 

29.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę 

seniūnaičių sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba 

panaikinamos, ir iki šiame papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos savivaldybės 

administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie 

projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę 

paskirtį panaudotas lėšas; 

29.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;  

29.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas 

naudojamas viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

30. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu 

patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius: 

30.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) 

grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems 

reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų 

kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, 

skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės 

gyvenimą, organizavimas); 

30.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių 

gebėjimų ugdymą); 

30.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių 

kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei 

telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);  

30.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų 

ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų 

ir mokymų organizavimas);  

30.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo 

kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos 



 

 

gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių 

organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos 

veiklos organizavimas); 

30.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei 

gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės 

teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo 

patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam 

materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).  

31. Finansuojant projektus tinkamomis išlaidomis laikomos: 

31.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  

skirtų lėšų):  

31.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio 

draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;  

31.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų 

pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama 

iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos 

paslaugas savarankiškai teikiančio asmens); 

31.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš 

buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos 

paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);  

31.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:  

31.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir 

socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;  

31.2.2. biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros 

energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);  

31.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 

vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per 

mėnesį), pašto) išlaidos;  

31.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, 

apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę 

apskaitą atsakingam asmeniui;  



 

 

31.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal 

atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję 

atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti 

(ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);  

31.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms 

ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti; 

31.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo 

nuoma, kelionės bilietai);  

31.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos 

veiklos įstatyme nustatyta tvarka; 

31.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;  

31.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą 

mokesčiai;  

31.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios 

ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo 

patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Aprašo 30.6 papunktyje nurodytą veiklą. 

Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui 

įgyvendinti skirtų lėšų; 

31.3. išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo 

įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų. 

32. Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti: 

32.1. įsiskolinimams dengti; 

32.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti; 

32.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo 

šaltinių, apmokėti; 

32.4. kelionėms į užsienį; 

32.5. veikloms, kurios: 

32.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai; 

32.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams 

Lietuvos valstybės simboliams; 



 

 

32.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, 

neapykantą; 

32.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos 

Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus. 

33. Visos projektų įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos 

Respublikos teritorijoje.   

34. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybėms Priemonei įgyvendinti, turi būti 

laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje 

sąskaitoje. 

35. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai 

veiklai.  

36. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nutraukia Sutartį, sustabdo lėšų 

pervedimą ir inicijuoja pervestų lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), kai: 

36.1. nustato, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį; 

36.2. nustato esminių Sutarties pažeidimų. 

37. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

37.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių 

sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;  

37.2. dalyvaujančių įgyvendinant Priemonę savivaldybių, seniūnijų ir bendruomeninių 

organizacijų skaičius. 

 

__________________ 

 

  



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

1 priedas 

 

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 

PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE PAVYZDINIS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo (nurodyti savivaldybės pavadinimą) savivaldybėje (toliau – 

Savivaldybė) aprašas (toliau – Savivaldybės aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 

„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką. 

2. Savivaldybės aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 

priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu 

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“ (toliau – Aprašas).    

3. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų 

vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas 



 

 

bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant 

sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.   

4. Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti 

finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra (apibrėžti teritoriją vadovautis 

atitinkamai Aprašo 3, 4, 5 punktais).  

5. Savivaldybės apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos 

savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir 

Apraše vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS  

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ 

 

6. Savivaldybėje sudaroma (-os) (nurodomas sudaromų išplėstinių seniūnaičių sueigų 

skaičius, jų pavadinimai) išplėstinė (-ės) seniūnaičių sueiga (-os), kuri (-ios) priima sprendimą 

dėl Savivaldybės aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei 

veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir 

finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri (-ios) Savivaldybės aprašo 4 

punkte apibrėžtoje teritorijoje  esanti registruota ir veikianti bendruomeninį organizacija, 

religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) 

vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą, vykdo projekto (-ų) įgyvendinimo 

stebėseną.  

7. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės 

aprašo 4 punkte nurodytoje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, 

veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių 

pasiūlymai įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą. 

8. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų priėmimo, svarstymo ir 

priėmimo tvarka nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamuose išplėstinės 

seniūnaičių sueigos nuostatuose. 

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 

Savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti lėšų skyrimo ir 



 

 

naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) priėmimo dienos priima 

sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo 

ir jį įformina protokolu. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 2 darbo dienas po įvykusios sueigos 

protokolinį sprendimą pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam (-iems) 

atsakingam (-iems) už Priemonę Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar 

darbuotojui (-ams), dirbančiam (-iems) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės 

tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai), viešai paskelbti Savivaldybės ir, esant galimybei, 

atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir skelbimo lentose, kad organizacijos kviečiamos 

teikti paraiškas, nurodydama paraiškų teikimo tvarką, kurią parengia atsakingi valstybės 

tarnautojai ar darbuotojai. Skelbime turi būti nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, 

vieta, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto numeris pasiteirauti (kontaktinis asmuo (-

ys), galimi pareiškėjai, finansuotinos veiklos, paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia 

pateikti (priedai), ir kita reikalinga informacija (reikalavimai) pareiškėjams.  

10. Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Aprašo 3 priedas) užpildytą paraišką pateikia 

Savivaldybės administracijai. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam (-iems) 

valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) per 3 darbo dienas nuo paraiškų 

gavimo dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar: 

10.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;  

10.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;  

10.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių 

skaičius);  

10.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.  

11. Atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) perduoda 

užregistruotas paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Savivaldybės aprašo 10.1–10.4 

papunkčiuose nurodytiems kriterijams vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai. 

12. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar: 

12.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas 

prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas; 

12.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas; 

12.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti; 

12.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas; 

12.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą; 



 

 

12.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.  

13. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas: 

13.1. bendruomeninių organizacijų projektams; 

13.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms; 

13.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai. 

14. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia 

išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko 

savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti. 

15. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo 

konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios 

informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 4 priedas) dėl objektyvių sprendimų 

priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos 

narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi 

svarstyti organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.  

16. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo forma yra posėdžiai, kurie laikomi teisėtais, 

kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė sueigos narių. 

17. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje 

dalyvaujančių sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos 

veiklos geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir 

interesus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra išplėstinės seniūnaičių sueigos 

pirmininko balsas.  

18. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios 

(-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) valstybės 

tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl 

atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius 

poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos paskelbia viešai Savivaldybės ir atitinkamos 

seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose.  

19. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos 

procedūros nagrinėja Savivaldybės administracija. Institucijų sprendimai, veiksmai ir 

neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.  



 

 

20. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurių paraiškose planuojamos 

veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės 

bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, 

Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui 

įgyvendinti sutartį (-is) (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis). 

21. Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį 

pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių 

sueigos posėdžiai yra atviri.  

22. Savivaldybių institucijos negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, 

susijusių su Priemonės įgyvendinimu.  

 

III SKYRIUS 

LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ 

 

23. Savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskirstomos Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytos teritorijos 

gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgiant į jose gyvenančių asmenų skaičių. 

Apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti 

skiriamas finansavimas, Savivaldybės administracija raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o kur nėra seniūnijų – 

išplėstines seniūnaičių sueigas.  

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 

2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) 

ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo 

įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.  

24. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu 

patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius: 

24.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) 

grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems 

reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų 

kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, 



 

 

skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės 

gyvenimą, organizavimas); 

24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių 

gebėjimų ugdymą); 

24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių 

kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei 

telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);  

24.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų 

ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų 

ir mokymų organizavimas);  

24.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo 

kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos 

gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines 

organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos 

veiklos organizavimas); 

24.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei 

gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės 

teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo 

patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam 

materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).  

25. Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos: 

25.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  

skirtų lėšų):  

25.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio 

draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;  

25.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų 

pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama 

iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos 

paslaugas savarankiškai teikiančio asmens); 



 

 

25.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš 

buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos 

paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);  

25.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:  

25.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir 

socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;  

25.2.2. biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros 

energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);  

25.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 

vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per 

mėnesį), pašto) išlaidos;  

25.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, 

apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę 

apskaitą atsakingam asmeniui;  

25.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal 

atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję 

atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti 

(ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);  

25.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms 

ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti; 

25.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo 

nuoma, kelionės bilietai);  

25.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos 

veiklos įstatyme nustatyta tvarka; 

25.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;  

25.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą 

mokesčiai;  

25.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios 

ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo 

patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Savivaldybės aprašo 24.6 papunktyje 



 

 

nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. 

nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų; 

25.3. išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo 

įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų. 

26. Lėšos negali būti naudojamos: 

26.1. įsiskolinimams dengti; 

26.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti; 

26.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo 

šaltinių, apmokėti; 

26.4. kelionėms į užsienį; 

26.5. veikloms, kurios: 

26.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai; 

26.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams 

Lietuvos valstybės simboliams; 

26.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, 

neapykantą; 

26.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos 

Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus. 

27. Visos projektų veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.   

28. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos Savivaldybei Priemonei įgyvendinti, turi būti 

laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje 

sąskaitoje. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai 

veiklai.  

29. Savivaldybės administracija: 

29.1. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei 

įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis); 

29.2. Aprašo 24 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos 

aprašą ir per 10 darbo dienų nuo tada, kai Savivaldybės taryba patvirtina Savivaldybės tvarkos 

aprašą, pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui; 

29.3. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto 

įgyvendinimo ataskaitų formas; 



 

 

29.4. paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us); 

29.5. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti 

projektų vykdytojus, padėti užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, 

įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną; 

29.6. paveda seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Savivaldybės aprašo II 

skyriuje numatytas nuostatas; 

29.7. esant poreikiui konsultuojasi su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija (toliau – Ministerija) dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų pakeitimo projektų; 

29.8. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų 

vykdytojus, renka ir registruoja paraiškas, sudaro Projekto įgyvendinimo sutartis su 

organizacijomis, kiekvieną ketvirtį perveda jiems lėšas projektui (-ams) įgyvendinti, esant 

būtinybei, tikslina projekto (-ų) įgyvendinimo sąmatą (-as) su projektų vykdytojais, kiekvieną 

ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas; 

29.9. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos primtus sprendimus ir įgyvendintus 

projektus Savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, 

skelbimų lentose, vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;  

29.10. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei 

įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo Sutartyje nustatyta tvarka; 

29.11. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų 

dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės 

apskaitos tvarkymą; 

29.12. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, 

kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių; 

29.13. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis 

Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 

29.14. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių 

metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir 

Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, 

grąžinamą sumą; 

29.15. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų 

po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros 



 

 

departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, 

programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės 

klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;  

29.16. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams 

metams, iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai), perveda į Sutartyje nurodytą 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, nurodydama, kurių metų lėšos 

grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės 

klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;  

29.17. saugo įregistruotas paraiškas; 

29.18. dalyvauja Ministerijos rengiamoje metinėje konferencijoje Priemonės 

rezultatams aptarti. 

30. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba: 

30.1. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas 

Savivaldybės aprašo projektas, teikia savo pasiūlymus dėl Savivaldybės aprašo projekto 

tobulinimo;  

30.2. dalyvauja išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažįsta su įgyvendinto (-ų) 

projekto (-ų) rezultatais. 

31. Projektą vykdyti atrinkta (-os) organizacija (-os): 

31.1. su Savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina 

projektą ir kiekvieną ketvirtį teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos 

ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);  

31.2. prieš teikdama Savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo 

ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyse su organizacijomis, pristato išplėstinei 

seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus; 

31.3 atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą; 

31.4. pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu; 

31.5. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomas veiklas 

savo, esant galimybei – seniūnijų internetiniuose tinklapiuose, skelbimo lentose; 

31.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo 

įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo principu; 



 

 

31.7. raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę 

seniūnaičių sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba 

panaikinamos, ir iki šiame papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos Savivaldybės 

administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie 

projekto įgyvendinimą, grąžina projekto įgyvendinimui gautas nepanaudotas ar ne pagal 

paskirtį panaudotas lėšas; 

31.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;  

31.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas 

naudojamas viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti. 

32. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

32.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių 

sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų; 

32.2. įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių seniūnijų ir bendruomeninių organizacijų 

skaičius. 

__________________ 

  



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės  

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano  

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę  

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

2 priedas 

 

(Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pavyzdinė forma) 

 

NEVYRIAUYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 

STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 

PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE‘‘ 

PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 

NAUDOJIMO SUTARTIS 

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________ 
 

___________________ 
(sudarymo vieta) 

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–

2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse įgyvendinimo aprašo, patvirtinto 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“ 

(toliau – Aprašas), 20 punktu ir 25.9 papunkčiu bei išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, 

įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____, 

______________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės  

administracija), atstovaujama ________________________________________, veikiančio  

(pareigos, vardas, pavardė) 

(-ios) pagal _____________________, ir ________________________ (toliau – Projekto 

                      (atstovavimo teisinis pagrindas)             (projekto vykdytojo pavadinimas) 

vykdytojas), atstovaujamas________________, veikiančio (-ios) pagal__________________, 

(pareigos, vardas, pavardė)                          (atstovavimo teisinis pagrindas) 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektui  

_________________________(toliau – Projektas) įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų 

        (projekto pavadinimas) 

naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).              



 

 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 
 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte 

nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito 

įstaigoje esančią sąskaitą Projekto vykdytojo Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto 

vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta 

tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.   

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur (eurų), 

paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų 

sąmata), pridedamoje prie Sutarties.  

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 
 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja: 

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų 

sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar 

kredito įstaigoje šia tvarka: 

3.1.1. 2017 metais – per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 

3.1.2. 2018 ir 2019 metais: 

3.1.2.1. I ketvirčiui – per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 

3.1.2.2. II, III ir IV ketvirčiams – per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 5.7 

papunktyje nurodytų praėjusio ketvirčio ataskaitų pateikimo dienos; 

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, 

informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto 

vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai; 

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius 

įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie 

tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks 

netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Savivaldybės administracija 

nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams 

įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu 

informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) 

galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus 



 

 

reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, 

įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei 

Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės 

administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės 

aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir 

įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje 

nustatyta tvarka ir terminais ir apie tai informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą. 

4. Savivaldybės administracija turi teisę: 

4.1.  tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi 

Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir 

Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už 

jas patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus informuoti išplėstinę seniūnaičių sueigą;  

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą 

terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu; 

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas 

ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti; 

4.4. Savivaldybės administracija turi teisę skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 

procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią 

neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto 

vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą 

Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.; 

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, 

patirtas 

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo. 

5. Vykdytojas įsipareigoja: 

5.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje 

nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata; 

5.2. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, 

užtikrinti, kad tinkamos Projekto išlaidos būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto 

įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos 

patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki 



 

 

einamųjų metų gruodžio 31 d.; 

5.3. suderinti su Savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo perdavimą kitam 

fiziniam ar juridiniam asmeniui; 

5.4. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir 

negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kurio veikla yra 

daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos 

lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, 

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; 

5.5. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie einamąjį ketvirtį nepanaudotas 

valstybės biudžeto lėšas ir jas naudoti kito ketvirčio tų pačių straipsnių išlaidoms;  

5.6. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti 

pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. 

Prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą teikti tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų 

sumažėjimo atvejus.  Prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą teikti Savivaldybės administracijai vieną 

kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. 

Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami; 

5.7. atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas ir 

veiklą, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, 

iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos 

Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines išlaidų sąmatos ataskaitas ir Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos 

patvirtintą formą, išlaidas nurodant eurais ir euro centais, taip pat metinę Projekto veiklos 

ataskaitą. Prie metinės (galutinės Projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaitos gali būti pridedama 

turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;  

5.8. įgyvendinti Projektą atsižvelgiant į šį kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės 

veiklos stiprinimo veiklų ir dalyvių juose skaičius; 

5.9. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.; 

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių 

nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai įgyvendinti Sutartį; 

5.11. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma 

vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, 



 

 

pagrindžiančią, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto 

vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas; 

5.12. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų 

vykdymas nutraukiamas, sustabdomas ar panaikinamas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės 

administracija sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui. Projekto vykdytojui 

pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus 

Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas; 

5.13. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant 

Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus ir 

duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, 

būdu ir forma; 

5.14. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose 

sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas ar 

netikslingai panaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų 

sausio 5 d. į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos 

mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kurių metų lėšos 

grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, 

ekonominės kvalifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą; 

5.15. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas 

gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės 

administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos 

mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kurių metų lėšos 

grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą; 

5.16. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą 

laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų teisės aktų reikalavimus atitinkantį buhalterinės apskaitos 

tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos 

neįvertinimo; 

5.17. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo 

trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas; 

5.18. viešinti vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę: 



 

 

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.6 papunktyje ir 

Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;  

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties 

IV skyriuje nustatytos tvarkos. 

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, 

nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties 

rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo. Šalis, 

neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies 

veiksmai, atlikti pagal paskutinius tai kitai šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų 

arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS 
 

8. Sutartis keičiama Sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai keičiasi 

Sutarties vykdymo sąlygos. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo 

Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti 

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų 

dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties 

pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti 

Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos. 

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS  
 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, 

Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu 

įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. 

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte 

nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti 

nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, kai Projekto vykdytojas 

netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai 

vykdyti: 

10.1. Projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį; 

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą 

kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui; 



 

 

10.3. nepateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 5.7 papunktyje nurodytų 

ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų 

trūkumų; 

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su 

dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti 

Projekto vykdymo stebėseną. 

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti 

Sutartį, jeigu: 

11.1. baigiasi Projekto vykdytojo steigimo dokumentuose nurodytas veiklos terminas, 

kuriam Projekto vykdytojas buvo įsteigtas; 

11.2. kai Projekto vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, kai 

sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog 

sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai; 

11.3. Projekto vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų 

priežasčių. 

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės 

administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti 

Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas jau panaudotų 

lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus 

Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo 

privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas 

lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės 

administracijos banko, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą. 

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto 

vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos 

ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir 

kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.  

Jeigu patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus ir (ar) 

kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal 

tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo 

dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai 

privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai 



 

 

nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.1–4.5 ir 10.1 papunkčiuose 

nurodytų veiksmų. 

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus ir (ar) 

kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų 

nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo 

prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 

(penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Projekto vykdytoją. 

 

V. FORCE MAJEURE 
 

14. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų 

pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, 

pareigos ir atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, 

pateikdama įrodymus, taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo 

visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, ir pranešdama apie aplinkybių 

pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. 

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos 

negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį 

apie tai, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, ir atnaujinti savo Sutartimi prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymą. 

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 

(devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį 

prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal 



 

 

Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

19. Jeigu Šalis laiku kitos Šalies neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo 

įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 

ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos. 

 

V. KITOS SĄLYGOS 
 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų 

Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti) ir yra 

laikomi neatsiejama Sutarties dalimi. 

22. Sutarties priedai: 

22.1. 1 priedas – 20___ metų išlaidų sąmata, ___ lapų; 

22.2. 2 priedas – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 20___ m. 

__________________ mėn. ______d. ketvirtinė ataskaita, ___ lapų.  

23. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių 

įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti). 

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 Savivaldybės administracija Projekto vykdytojas 

 Įstaigos pavadinimas:  Juridinio asmens pavadinimas:       

 Įstaigos adresas:  Juridinio asmens adresas:       

  Juridinio asmens adresas susirašinėti:       

 Įstaigos kodas:  Juridinio asmens kodas:       

 A. s.  A. s.       

 Bankas:  Bankas:       

 Banko kodas:  Banko kodas:       

 Tel.:    Tel.:       

 Faks.:  Faks.:       

 El. p.  

 

Administracijos direktorius 

A. V. 

 

………….............. 
(vardas, pavardė) 

El. p.       

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto 

asmens pareigos 

A. V. 

.................................. 
(vardas, pavardė) 

 

  



 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės  

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano  

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę  

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 

3 priedas 

 

(Paraiškos forma) 

 

________________________________________________________________ 

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas) 

________________________________________________________________ 

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

 

 

 

___________________  savivaldybės administracijai 

 

 

_____ m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiška 
_______________ Nr. __________ 

(data) 

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 

1.1. Pareiškėjo pavadinimas 

 
 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma 

 
 

1.3. Juridinio asmens kodas 

 
 

1.4. Įregistravimo  Juridinių asmenų registre 

data 

 

 

1.5. Narių skaičius  

 
 

1.6. Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo 

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

1.7. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas 

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

1.8. Organizacijos patirtis įgyvendinant 

projektus, finansuojamus iš valstybės 

biudžeto (išvardinti per pastaruosius trejus 

metus vykdytus projektus, nurodant 

finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto 

pavadinimą ir vykdymo metus) 

 

 



 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

2.1. Projekto pavadinimas 

 
 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma 

(eurais) 

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto 

vykdymo vieta 

 

 

2.4. Projekto partneriai, jų kontaktai  

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS 

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

būdai) 

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai 

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas 

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai, savanorių skaičius 

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms 

finansuotinoms veikloms 

 

 

3.6. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą 

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Planuojama 

veiklos vykdymo 

data (trukmė) 

Planuojama 

vykdymo vieta 

 

Planuojamos 

veiklos 

atsakingas 

vykdytojas 

 

 

Veiklos aprašymas (planuojamas dalyvių 

/ savanorių skaičius, veiklos metodai ir 

kita) 

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

 

5. DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų rūšis 

Mato 

vieneto 

pav. 

Kiekis 
Vieneto kaina, 

Eur 

Prašoma suma, 

Eur 

I. Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui skirtų lėšų)* 

1.      

2.      

3.      

 Iš viso   

II. Projekto įgyvendinimo išlaidos 

1.  

1.1.      

...      

2.   

2.1.      

...      

      

 Iš viso   

 IŠ VISO   

*Planuojant išlaidas vadovautis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

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

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 30 ir 31 punktais 

 

 

6. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, mastas) 

 

 

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

Dokumento pavadinimas 
Egz. 

skaičius 

Lapų 

skaičius 

Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija   

Registracijos pažymėjimo, kopija   

Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens 

teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija 
  

Organizacijos narių sąrašas   

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / 

sutarties kopija 
  

Komerciniai pasiūlymai    

Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai   

 

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 

4 priedas 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma) 

 

_________________________________________________________ 
(Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario vardas ir pavardė) 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA  

 

20_____ m. __________________ d. 

 

 

Aš, _______________________________, 

(vardas ir pavardė)  

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 pateiktus projektus: 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant projektus; 

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu 

būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

2.1. projektų duomenys ir turinys; 

2.2. projektų vertinimo išvados; 

2.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys; 

2.4. kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir 

palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams. 

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu 

projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos 

valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinamas, vykdymo procesą; 

galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a). 

4. Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų 

nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius. 

 

 

_______________________ _________________________________ 
(parašas)                                 (vardas ir pavardė) 


