PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A-208
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS
PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškų atrankos komisijos nuostatai
(toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis nevyriausybinės organizacijos
(toliau – NVO), rengdamos ir teikdamos, paraiškas finansuoti projekto veiklas iš Švenčionių rajono
savivaldybės biudžeto (toliau – Savivaldybės biudžeto) lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programą, finansavimo prioritetus ir reikalavimus, NVO paraiškų atrankos bei Programos
lėšų skyrimo tvarką.
2. VNO projektai finansuojami pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 2017-2019 metais programą ( toliau – Programa).
3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Savivaldybės
administracijos direktorius) sudaro Programos paraiškų atrankos komisiją ( toliau – komisija) bei
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotoją paskiria Programos
koordinatoriumi.
II SKYRIUS
FINANSAVIMO PRIORITETAI IR REIKALAVIMAI
4. Prioritetai teikiami NVO projektams, kurie (kuriuos):
4.1. vykdys veiklas, skatinančias bendruomeniškumą, kūrybiškumą, puoselės vietos
tradicijas;
4.2. vykdys veiklas, skirtas pažeidžiamesnei socialinei grupei (jaunimui, neįgaliesiems,
senjorams, socialiai pažeidžiamoms šeimoms);
4.3. vykdys edukacines veiklas, skatinančias vyresnio amžiaus žmonių švietimą ir
tobulėjimą
4.4. turės kitų finansavimo šaltinių (gali būti ir NVO lėšos);
4.5. įgyvendinus bus sukurta išliekamoji vertė;
4.6. bus vykdomi su partneriu (partneriais);
4.7. pritrauks kuo daugiau projekto dalyvių (bendruomenės narių);
4.8. vykdys tęstines veiklas.
5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis iš Savivaldybės biudžeto lėšų nurodyta
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) patvirtintoje Programoje.
6. Paraiškos teikėjas savo ir/ar kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto
įgyvendinimo.
7. Programos lėšos negali būti naudojamos Programoje nenurodytoms, taip pat nurodytoms
veikloms, kurios yra neremtinos.
8. Projektų nefinansavimo atvejai taip pat nurodyti Programoje.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS
9. Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (NVO) – asociacijos,
labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus
viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), taip pat bendruomeninės

organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kurios vykdo
veiklas, skirtas Švenčionių rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims.
10. NVO paraiškas gali teikti kartu su partneriais.
11. Paraiškų teikėjai už projekto vykdymą turi paskirti atsakingą asmenį (toliau – Projekto
vadovas).
IV SKYRIUS
PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PARAIŠKOMS
12. Paraiška turi atitikti Programoje nustatytus NVO rėmimo tikslus, uždavinius, kryptis
bei remtinas veiklas.
13. Pagal Programą NVO veiklos turi būti vykdomos Švenčionių rajono savivaldybės
teritorijoje.
14. Pagal Programą remtinų NVO projektų įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip iki
einamųjų metų gruodžio 31 d.
15. Projektu turi būti siekiama Programoje nurodytų siektinų rezultatų.
16. NVO turi įsipareigoti viešinti informaciją apie projektą ir įvykdytas jo veiklas. Projekto
viešinimas turi nepažeisti viešosios tvarkos, teisės aktų nustatytos tvarkos, nurodant, kad projektą
remia Savivaldybė.
V SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ATRANKA
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 informaciją apie tai, kur, iki kada ir
kokius dokumentus privalo pateikti NVO, pageidaujantys 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. Iki einamųjų metų liepos 1 d. gali būti skelbiamas pakartotinas Programos
paraiškų atrankos konkursas, jei Programos lėšų lieka po skelbto konkurso.
18. NVO, pageidaujančios dalyvauti Programos paraiškų atrankos konkurse, turi užpildyti
projekto paraišką pagal formą, nustatytą šiuose Nuostatuose (1 priedas), ir kartu su dokumentais,
nurodytais Programos 17 punkte, pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
Projekto paraiška turi būti pasirašyta NVO vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta antspaudu, jei
įstaiga privalo jį turėti.
19. NVO turi pateikti projekto paraiškos originalą, o kitus dokumentus teikiant gali pateikti
jų kopijas, kurios turi būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių
patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba,
atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.
20. Projekto paraiškos gali būti teikiamos registruotu paštu, įteiktos per pašto kurjerį arba
NVO, teikiantį paraišką, atstovą asmeniškai. Paraiškų teikėjams patvirtinimas apie paraiškos
gavimą pateikiamas raštu. Kitais būdais (faksu, elektroniniu paštu ir pan.) pateiktos projekto
paraiškos yra nevertinamos ir apie tai informuojamas paraiškos teikėjas. Gautos projekto paraiškos
užregistruojamos ir perduodamos Programos koordinatoriui.
21. Nuo Programos paraiškų atrankos konkurso paskelbimo dienos projektų paraiškoms
pateikti skiriamas 20 darbo dienų laikotarpis.
22. Pasibaigus projektų paraiškų pateikimo terminui Programos koordinatorius pateiktas
paraiškas perduoda Programos paraiškų atrankos komisijos pirmininkui. Komisijos pirmininkas
rengia komisijos posėdį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projektų paraiškų pateikimo termino
pabaigos.
23. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

24. Komisijos narys privalo atsisakyti vertinti jam pateiktą projekto paraišką, jei paaiškėja,
kad jis:
24.1. yra projektą pateikusios NVO narys;
24.2. dalyvauja projektą pateikusios NVO valdymo organų veikloje;
24.3. yra įtrauktas į vertinamo projekto vykdymo procesą;
25. Jeigu yra pagrindo manyti, kad komisijos nario dalyvavimas svarstant ir priimant
sprendimą dėl konkretaus projekto sukels interesų konfliktą, tas komisijos narys pats arba komisijos
pirmininko reikalavimu turi nusišalinti nuo šios procedūros. Į komisijos posėdžio protokolą įrašoma
informacija apie galimą interesų konfliktą. Nusišalinus komisijos pirmininkui, komisijos pirmininko
pareigas toliau eina komisijos pirmininko pavaduotojas.
26. Paraiškų teikėjų pateiktos projektų paraiškos komisijos nariams paskirstomos komisijos
posėdyje taip, kad kiekvieną projektą įvertintų ne mažiau kaip trys komisijos nariai.
27. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo projektų paraiškų
perdavimo komisijos nariams dienos raštu įvertina jiems priskirtas projektų paraiškas.
28. Komisija vertina NVO projektų paraiškas ir užpildo projekto paraiškos vertinimo
anketas pagal nustatytą formą (2 priedas).
29. Projektui skiriami balai pagal Nuostatų 31 punkte nustatytus vertinimo kriterijus
(aukščiausias galimas įvertinimas 100 balų). Projektą įvertinus nuo 40 iki 100 balų – projektas
remiamas, projektą įvertinus mažiau nei 40 balų – projektas atmetamas.
30. Pagal Programą nustatyti šie bendrieji paraiškų vertinimo kriterijai:
30.1. paraiškos (projekto) atitikimas savivaldybės iškeltiems prioritetams;
30.2. sprendžiamos problemos aktualumas;
30.3. papildomų finansavimo šaltinių turėjimas;
30.4. veiklos tęstinumas;
30.5. įtrauktų į veiklą savanorių skaičius;
30.6. paraiškos visų punktų užpildymas bei visų būtinų dokumentų prie projekto
pateikimas.
31. Paraiškos, kurios neatitinka Programos ar šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų,
atmetamos. Jei paraiška yra pateikta po skelbime apie konkursą nurodyto paraiškų pateikimo
termino, ji nesvarstoma.
32. Komisija turi teisę prašyti paraiškos teikėjo pateikti paaiškinimus dėl pateiktos projekto
paraiškos. Paaiškinimai pateikiami per 5 dienas nuo prašymo pateikti paaiškinimus gavimo.
33. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių bendru
sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant. Balsuodami
komisijos nariai turi po vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo komisijos narių
dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko ( jei komisijos pirmininkas
nusišalinęs ar balsavime nedalyvauja, komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jei nesutinka su
komisijos sprendimu, komisijos narys gali pateikti komisijos pirmininkui atskirą nuomonę. Atskira
nuomonė įrašoma į posėdžio protokolą.
34. Baigus projektų paraiškų vertinimą, komisijos nariai užpildo ir pasirašo projekto
paraiškos vertinimo anketas, kurias pateikia Programos koordinatoriui. Projektų paraiškos su
vertinimo dokumentais saugomos paraiškų bylose.
35. Surinkus komisijos narių projekto paraiškos vertinimo anketas, Programos
koordinatorius sudaro projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodo apskaičiuotą kiekvieno projekto
vidutinį balą, apibendrina projektų paraiškų vertinimo rezultatus ir pateikia juos svarstyti komisijai.
36. Komisija, apsvarsčiusi projektų paraiškų vertinimo rezultatus, komisijos narių siūlymus
ir išvadas bei kitą informaciją, susijusią su pateiktais atrinkti projektais, sudaro laimėjusių
pripažintų paraiškų sąrašą (toliau – Paraiškų sąrašas), nurodant paraiškos teikėjo ir projekto
pavadinimus, įgyvendinimo trukmę bei siūlomą skirti Programos lėšų sumą.
37. Programos koordinatorius rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo
projektą dėl Programos lėšų skyrimo ir kartu su komisijos protokolu ir Paraiškų sąrašu teikia
Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius priima
sprendimus dėl Programos lėšų skyrimo.

38. Programos koordinatorius rengia pranešimą apie rajono savivaldybės remiamus NVO
projektus. Pranešime turi būti pateikta informacija tik apie tuos projektus, kurių įgyvendinimui
skirtos Programos lėšos. Pranešimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje
www.svencionys.lt per 7 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl
Programos lėšų skyrimo priėmimo.
39. Programos paraiškų atrankos komisijos pirmininkas su Programos koordinatoriumi
informuoja raštu paraiškų teikėjus apie konkurso rezultatus per 5 darbo dienas po Savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimo dėl Programos lėšų skyrimo priėmimo. Paraiškų teikėjams,
kurių projektų įgyvendinimui skirtos Programos lėšos, taip pat pateikia komisijos pastabas ir
rekomendacijas (jeigu tokių yra), o paraiškų teikėjams, kurių paraiškos atmestos, nurodo atmetimo
priežastis.
40. Paraiškų teikėjai, gavę informaciją, kad paraiška bus finansuojama iš Programos lėšų,
per 10 darbo dienų, privalo pateikti per Programos koordinatorių savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui patikslintą lėšų sąmatą ( projekto paraišką) pagal pateiktas komisijos
pastabas ir rekomendacijas (jeigu tokių yra). Programos koordinatorius patikrina ar lėšų sąmata
(projekto paraiška) yra patikslinta pagal skirtas lėšas bei pateiktas komisijos pastabas ir
rekomendacijas.
41. Šių Nuostatų 40 punkte nurodytu terminu nepateikus patikslintos lėšų sąmatos projekto
paraiškos), ar nepasirašius per 15 kalendorinių dienų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo
sutarties, paraiška nefinansuojama ir apie tai informuojamas paraiškos teikėjas.
VI SKYRIUS
PARAMA NE KONKURSO BŪDU
42. Komisija vertina NVO prašymus ir teikia siūlymus dėl Programos lėšų skyrimo ne
konkurso būdu.
43. Komisijai nutarus siūlyti skirti Programos lėšas Programos koordinatorius rengia
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Programos lėšų skyrimo ir kartu su
Komisijos protokolu ir NVO prašymu teikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės
administracijos direktorius priima sprendimus dėl Programos lėšų skyrimo.
VII SKYRIUS
ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
44. Programos koordinatorius rengia tarp Savivaldybės administracijos ir NVO sudaromą
Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).
45. Skirtos Programos lėšos NVO pervedamos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
46. NVO gautas Programos lėšas naudoja pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Programos
lėšos negali būti naudojamos paraiškoje nenumatytoms priemonėms įgyvendinti.
47. Finansuojama projekto lėšų sąmata pagal NVO prašymą gali būti pakeista tik komisijos
pritarimu, jei pakeitimas atitinka Programoje nustatytus NVO rėmimo tikslus, uždavinius, kryptis
bei remtinas veiklas.
48. Už Programos lėšų panaudojimą atsako NVO įstatymų nustatyta tvarka.
49. Už Programos lėšų panaudojimą NVO atsiskaito Savivaldybės administracijai,
pateikdama ketvirtinę ir metinę Finansų ministro patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitas bei išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaita pateikiama kartu su Projekto įgyvendinimo ataskaita ( 3 priedas) ne vėliau kaip iki kitų
metų sausio 5 d.
50. Nepanaudotos ar panaudotos ne pagal paskirtį Programos lėšos turi būti grąžintos į
Sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Kitais metais nustačius,
kad Programos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, NVO privalo jas grąžinti į Savivaldybės biudžetą
pagal pareikalavimą nedelsiant, per 10 kalendorinių dienų.

51. Komisija ir Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal
kompetenciją NVO prašymu teikia dalykinę ir metodinę pagalbą, susijusią su savivaldybės
finansuojamo projekto įgyvendinimu.
52. NVO privalo pateikti Programos lėšų panaudojimo kontrolę vykdantiems subjektams
visus reikiamus dokumentus ir informaciją, kad patikrinti skirtų Programos lėšų panaudojimą.
________________________________

