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1. P a k e i č i u Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškų atrankos
komisijos nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
kovo 21 d. įsakymu Nr. A-208 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškų
atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo“:
1.1. 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„ 4 . Konkurso būdu parama skiriama, vykdant šias prioritetines veiklas:
4.1. pagyvenusių, neįgalių žmonių ir vaikų užimtumo organizavimo projektams,
skatinantiems:
4.1.1. pagyvenusių, neįgalių žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir
kūrybiškumą;
4.1.2. vaikų laisvalaikio ir užimtumo organizavimą, savarankiškumo ugdymą,
kūrybiškumo lavinimą (stovyklos, renginiai, nuolatinė laisvalaikio ir užimtumo veikla
bendruomenės ir kitose vaikų veiklai tinkamose (pritaikytose) patalpose);
4.2. socialinių paslaugų plėtojimo ir jų tęstinumo projektams, skatinantiems:
4.2.1. likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą (globos ir
įvaikinimo skatinimas,
viešinimas bei populiarinimas, taikant inovatyvias ir netradicines
priemones);
4.2.2. pagalbą ir paramą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, vienišiems senyvo
amžiaus bei sunkią negalią turintiems asmenims (asmeninio asistento paslaugų teikimas tėvams,
auginantiems neįgalius vaikus, pagalbos namuose ir(ar) asmeninio asistento paslaugų teikimas
vienišiems senyvo amžiaus ir sunkią negalią turintiems asmenims jų namuose nedarbo dienomis,
nemokamo maitinimo paslaugų vienišiems nepasiturintiems asmenims organizavimas ir teikimas,
trumpalaikės „atokvėpio“ socialinės paslaugos tėvams, auginantiems neįgalius vaikus asmens
namuose (neįgalaus vaiko užimtumas, savarankiškumo ugdymas, kūrybiškumo lavinimas ir pan.) ir
bendruomenės patalpose (dienos centro paslaugos vaikams su negalia: vaikų dienos užimtumas,
savarankiškumo ugdymas, kūrybiškumo lavinimas ir pan.);
4.3. kraštovaizdžio gerinimo, aplinkos tvarkymo projektams, skatinantiems:
4.3.1. akcijas ir iniciatyvas, skirtas viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto
ir poilsio aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų
tvarkymas);
4.3.2. aplinkosauginio švietimo vykdymą;
4.4. rajono kultūrinių tradicijų kūrimo ir plėtojimo įtraukiant gyventojus aktyviai veiklai
projektams, skatinantiems:
4.4.1. bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymą (naujų kultūros paslaugų ir
produktų kūrimas, įtraukiant rajono bendruomenę ir jaunimą, bendruomenės erdvių ir
infrastruktūros pritaikymas kultūros veikloms, paslaugoms ir produktams, edukacinių programų ir

priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į kūrybines ir sociokultūrines veiklas, sukūrimas ir
plėtojimas);
4.4.2. vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimą ir
populiarinimą;
4.5. kartų bendravimo stiprinimo projektams, skatinantiems:
4.5.1. bendruomenės narių solidarumo ir sutelktumo stiprinimą, bendruomeninės socialinės
veiklos vykdymą (labdaros akcijų organizavimas, savipagalbos grupių socialinių problemų
turintiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių
socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, organizavimas,
senjorų, šeimų ir kitų poreikį bendrauti turinčių asmenų grupių veiklos organizavimas, pilietinių
iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus spręsti vietos bendruomenei
svarbius klausimus, organizavimas);
4.6. renginių, skirtų švietėjiškai veiklai ir gyventojų aktyvumo skatinimui projektams,
skatinantiems:
4.6.1. vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą (renginių, seminarų, mokymų, konferencijų,
diskusijų ir kitų panašaus pobūdžio švietėjiškų veiklų visuomenei ir bendruomenei aktualiomis
temomis organizavimas);
4.7. bendrai rajono nevyriausybinių organizacijų tarpusavio veiklai, bendradarbiavimui su
kitų rajonų ar užsienio šalių nevyriausybinėmis organizacijomis projektams, skatinantiems:
4.7.1. nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimą su kitais viešaisiais
asmenimis plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus, kuriant
palankią aplinką bendruomeninei veiklai;
4.8. vykimui į kitų savivaldybių organizuojamus ar respublikinius renginius projektams,
skatinantiems:
4.8.1. plėsti ir palaikyti ryšius su kitų savivaldybių bendruomenėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, meno kolektyvais;
4.9. daliniam projektų finansavimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių
religinėms bendruomenėms ir vietos bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto
darbams ir šių pastatų, patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams, bažnytinio inventoriaus
įsigijimui ir remontui, taip pat religinių bendruomenių jubiliejinių renginių organizavimui,
skatinantiems:
4.9.1. prisidėjimą prie Švenčionių rajono kultūros paveldo, priklausančio religinėms
bendruomenėms išsaugojimo“.
1.2. 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Patvirtinus Savivaldybės biudžetą ir Programos paraiškų atrankos konkurso
paskelbimo datą suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, Programos koordinatorius
rengia kvietimus teikti projektų paraiškas. Kvietime turi būti pateikta informacija apie tai, kur, iki
kada ir kokius dokumentus privalo pateikti NVO, pageidaujančios dalyvauti Programos paraiškų
atrankos konkurse, taip pat nurodo, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą
konkursą. Apie konkursą kartu su kvietimu teikti projektų paraiškas skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje www.svencionys.lt Gali būti skelbiamas pakartotinas Programos paraiškų
atrankos konkursas, jei Programos lėšų lieka po skelbto konkurso.“.
1.3. 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Projektui skiriami balai pagal Nuostatų 31 punkte nustatytus vertinimo kriterijus
(aukščiausias galimas įvertinimas 100 balų). Projektą įvertinus nuo 60 iki 100 balų – projektas
remiamas, projektą įvertinus mažiau nei 60 balų – projektas atmetamas.“.
1.4. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškų atrankos komisijos nuostatų
2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Švenčionių rajono
savivaldybės interneto svetainėje.
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